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 2020/34ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 

 ޤާނޫނު  ޚިދުމަތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 

 

 ބާބު  އެއްވަނަ 
 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއީ 

 

 

ަވނަ މާއްދާއާއި  236އަސާީސގެ ނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫމިއީ،  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވިގެްނާވ  244

ގޮތާިއ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަާކިއ 

އްޔަތުތަާކއި، އުސޫލުތަާކއި، ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެ މައިގަނޑު މަްސޫއލި

 ބާރުތަކާއި، އެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ެއނޫންވެސް ކަންކަން ބަޔާްނކުުރމުގެ ޤާނޫނެވެ.

 ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. މި )ށ(  
 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

ޚިދުމަތުެގ އެންމެހައި ކަްނކަމަކީ ޤާޫނނުއަސާސީާއއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ހ(  

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކާއި، އިންސާނީ 

ތަށް އިޙްިތރާމުކުރުމާއެކު ޤާނޫނުގެ ހުކޫމަތުގެ ތެރެއިން މަޙައްޤުތަކާއި ކަރާ

 ދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަން ކަަށވަރުުކރުން؛ 
 

ވަނަ މާއްދާާއ  242ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެން  236ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާާއ  246ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  244ހަމައަށް އަދި 

ދެމެދުގައިވާ ާމއްދާތަުކގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން ބަޔާންކުާރ 

ކަމުގެ ޤާނޫނީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަން 

 އޮނިގަނޑު އެކުަލވާލުން؛
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ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރަްއކާެތރިކަމާއި އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  )ނ(  

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ޖިނާއީ ކުށްކުރުން ހުއްޓުަވއި، ތަޙްޤީުޤކޮށް، ޤާނޫނު 

ުރ ތަންފީޛުކުރުމާއި ޤާނޫނު ނެގެެހއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާ

 ލިބިފައިވާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަާސއެއް ާޤއިމުކުރުން؛ 
 

ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، އަދި ވަކި ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި،  )ރ(  

  ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާނޫނު ނަގަހައްޓައި އަދި ތަންފީޛުކުރުން؛
 

ރައްކާތެިރކަމާ ުގޅޭގޮުތން ފުލުހުން އަމަންޢާންމާއި، ދާޚިލީ ސަާލމަތާއި  )ބ(  

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިދިނުން؛
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބަޔާްނުކރުމާއި ދިވެހި  )ޅ(  

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާންކުުރން؛
 

ރައްޔިތުންނާ ގުިޅގެން ޚިދުމަތްދިނުން އިސްކޮށް، ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  )ކ(  

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ވައްޓަާފޅި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހައި 

 މުވަްއޒަފުންގެ ކިަބއިަގއި އަަށެގންނެވުން؛
 

 ،ޚިދުމަތާއި ،މަްސއޫލިްއޔަތާއި  ،މަޤްޞަދާއި ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަމާާޒއި  )އ(  

ބާރާއި އިޚްިތޔާރުތަްއ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި އިންސާނީ ަޙއްުޤގެ ހަމަތަކުެގ 

 ތެރެއިން އެކަަށއަަޅއި ބަޔާންުކރުން؛
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ފޯރުކޮްށދޭ ޚިދުމަތަކަށް  )ވ(  

 ހެދުން؛
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ޒިންމާދާރު، ޖަވާބުދާރީކުރުވަނިިވ ޚިދުމަތަކަށް ދިވެހި  )މ(  

 ހެދުން؛ އަދި
 

ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް އެކަށޭނަ މިންވަރަށް، ޤާނޫނީ  )ފ(  

ރައްކާތެރިކަާމއި ޤާނޫނީ ބާރާއި ޤާނޫނީ ހައިިސއްޔަތު ައދި ބޭނުންވާ 

 މުައްއސަސާއަށާއި ުމވަްއޒަފުންނަށް ލިބިދިނުން.ވަސީލަތްތައް ފުލުހުންގެ 
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ފުލުހުން އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތް 

 

 2008/5މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .3 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ "މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް"، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އުފައްދާ "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް" 

 އަށް ބަދަލުވީެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއަްއސަާސ އުފެދުމާއެކު  )ށ(  

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް" ގެ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކާއި، 

ދަލާއި ަވސީލަތްތަކާިއ، އިމްތިޔާޒުަތްއ މުވަްއޒަފުންނާއި، އިލްތިޒާމުތަާކއި، މު

މި ޤާނޫނުގައިވާ ހަމަތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން 

 އުފެދުނު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލުވީއެވެ.

 ޤާނޫނުގެ  މި ވީނަމަެވސް  ބަޔާންކޮށްފައި އެެހން ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

( ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ތާރީޚުން ޢައްޔަންކުރާ ބޯޑު ޕޮލިސް އެކުލަވާލާ ދަށުން

 ފުލުހުންގެ  ދިވެހި ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި ތެރޭަގއި، މަސްދުވަހުގެ

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ތެރެއިން އޮފިސަރުންގެ ކޮމިޝަންޑް ތިބި ޚިދުމަތުގައި

 މަތީ ފެށިގެން ޕޮލިސްއިން އޮފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ފިޔަވަިއ، ޕޮލިސް

 ލިބިފައިވާ އެމީހަކަށް ވީތީ ފުލުހަކަށް އޮފިަސރުން، ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުގެ

 ލާއިންސާނީ ބޭނުންކޮށް، ގޮތުގައި ނަހަމަ އިޚްތިޔާރު ބާރާއި ޤާނޫނީ

 ކަމަށް ހިްނާގފައިވާ ޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ ނުވަތަ ޢަމަލެއް އަނިާޔވެރި

 ުނވަތަ އިދާާރއަކަށް ަދއުލަތުގެ  ަމްއސަލައެއް ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ

 ޤާބިލު  މަާޤމުތަކަށް އެ އޮފިސަރުންނަކީ ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަކަށް

 ތަޖުރިބާއާއި  މަސަްއކަތުގެ  ހުނަރާއި ތަޢުީލމާއި އެކަށޭނަ މަޤާމާ އަދި

 ގޮތެއް  ބޯޑުން ޕޮލިސް އޮފިސަރުންކަމާމެދު ހުރި ނަޒާހަތްތެރިކަން

 ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  އިްސވެ ދަށުން މާއްދާގެ މި. ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ

        ތަންފީޛުކުެރވެންދެން ގޮތް ނިންމާ އޮފިސަރުންނާމެދު ރޭންކުތަކުގެ
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 އޮފިސަރުން ތިބި މަޤާމުތަކުގައި އެ ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި

 .ދެިމތިބޭނެއެވެ މަޤާމުތަކުގައި އެމީހުންގެ

 ފެންވަރާއި ތަޢުީލމީ އެމީހެއްގެ ނިންމުމުގައި ގޮތެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ކޮށްފައިވާ  އެީމހަކު ދައުރާއި، އަދާކުރަމުންދާ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އެމީހަކު

 އެމީހަކާމެދު އަޚްލާޤާއި  މަސައްކަުތގެ އެމީެހއްގެ  ސުލޫާކއި، ޚިދުމަތާއި،

 ލިބެންހުރި ގުޅޭގޮުތން ސަލަައކާމައް  އެ ޠަބީޢަތާއި، ތުހުމަތުގެ  ކުރެވިފަިއވާ

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ ބޯޑުން ޕޮލިސް ޤަރީާނއަށް ހެއްކާއި

 ކޮންމެ  ބޯޑުން ޕޮލިސް ނިންމުމުގައި ނިންމުން ދަށުން ގެ ( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

          .ހިމަނަންވާނެއެވެ  މަޢުލޫމާތު ައންނަނިވި ގުޭޅގޮތުން އޮފިސަރަކާ

 އެދިއްޖެނަމަ ބޯޑުން  ޕޮލިސް ހޯދުމަށް މަުޢލޫމާތު ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި

 ކޮށްފަިއވާަބޔާން ގައި ( ނ) މާއްދާގެ މި އިދާރާއިންނާިއ، ފުލުހުންގެ

 މަޢުލޫމާތެއް  ަވކި އަދި. ދޭންވާނެެއވެ ބޯޑަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް މި އޮފިސަރުން

 ބޯޑުން ޕޮލިސް އެކަން އުޒުުރވެރިެވއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދިނުމަށް

 .ފާހަގަކުރަންވާނެެއވެ
 

 މުއްދަތު؛ ޚިދުމަތްކުރި  (1)   
 

 ރެޯކޑު؛ ގޮތުގެ ލިބިފައިުހރި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ  (2)   
 ޝަކުވާގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ އަދި ހުށަހެޅިފައިހުރި ގުޭޅގޮތުން އެމީހަކާ  (3)   

 ޢަދަދު؛ ބާވަތާއި
 

 ޢަމަލެއް  ކޮރަޕްޝަންގެ ނުވަތަ ޢަމަލެއް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ  (4)   

 ަދުއލަތުގެ މައްސަަލއެއް ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ހިންގާފައިވާ

       ކުރެވިަފއިވާނަމަ ރިޕޯޓު ކޮިމޝަނަކަށް ުނވަތަ އިދާރާއަކަށް

 މައްސަލަެއއް؛ އެ
 

 މައްަސލައަކާ  ގުޅޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ނުވަތަ  އަޚްލާޤީ ނުވަތަ އިދާރީ  (5)   

 އެކަން؛ އަޅާަފއިވާަނމަ ފިޔަވަޅު ގުިޅގެން
 

 ުގޅޭޮގތުން ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ުނވަތަ އަޚްލާޤީ ނުވަތަ އިދާރީ  (6)   

 ކަންކަން؛ ފާހަގަކުެރވޭ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ
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 އެހެން އިތުރުްނ، އާމްދަނީގެ ލިބޭ ވަޒީާފއިން ފުލުހުންގެ  (7)   

 ތަފްޞީލު؛ މިންވަރާއި ާއމްދަނީގެ ލިބޭ ލިބޭނަމަ އާމްދަނީއެއް

 ކާމިާޔބީތައް؛ ޚިލާފު އާދަޔާ ހޯދާފައިވާ  (8)   

 އަަރންޏާއި އާމްދަނީާއއި އަަހރުދުވަހުގެ( އެެކއް) 1 ފާއިތުވެދިޔަ  (9)   

 ބަޔާން؛ މާލީ އެނގޭނެ ދަރަނި

 ބަޔާނުން މާލީ ދަރިންގެ އަދި ފިރި އަނިބ، އަދި ފުލުހެއްގެ އެ  (10)   

 އެަކން؛ ވާނަމަ ފާހަގަކުރެޭވކަމެއް
 ދެމެހެއްުޓމާމެދު  މަޤާމުގައި އޮފިސަރު ބިނާކޮށް މައްޗަށް މިކަންކަމުގެ  (11)   

 .ދެކޭގޮތް ބޯޑުން ޕޮލިސް

 ބޯޑުން ޕޮލިސް ނުބެހެއްޓުމަށް މަޤާމުގައި އޮފިސަރަކު ދަށުން މާއްދާގެ މި )ޅ(  

 ޠަބީޢަތާއި މައްސަަލެއްއގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މަްއަޗށް އެމީހެއްގެ  ނިންމަންވާނީ

 މިންގަނޑުން މަދަނީ ތުހުމަތު ކުެރވޭ ަމއްސަލަެއއްަގއި އެ ބަލައި ބާވަތަށް

          ނުވަތަ  ފެނުން ރަށްމިންވަ އެކަީށގެންވާ ބޯޑަށް ޕޮލިސް ބަލާއިރު

 ޤާބިލުކަން  އަާދކުރުމުގެ ވާޖިބު މަްސއޫލިއްޔަާތއި މަޤާމުގެ އޮފިސަަރކީ އެ

 ޤަބޫލުކުރެވުމުންނެވެ. ފަރާތެއްކަމަށް ނެތް

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ނިންމުން ނިންމާ ބޯޑުން ޕޮލިސް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ކ(  

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ބޯޑުން ޕޮލިސް ޕޮލިސްއަށް އޮފް ކޮމިޝަނަރ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް" އަށް  (އ)  

އިނގިރޭިސ ބަހުން ބޭނުންކުާރނެ ނަމަކީ "މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިްސ" 

 އެވެ.
 

ޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ ފުލުހުންގެ 
 ސިފަތައް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިންތިޒާމުެވގެންވަނީ މި މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ   .4

 ޚާއްޞަ ސިފަތައް ހިމެނިގެންެނވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގައި ނުހިމެނޭ، މަދަނީ އަދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތެއްގެ  )ހ(  

 ގޮތުަގއި؛

 އިންިތާޒމުކުރެވިގެްނވާ ެއއް ޚިދުމަތެްއގެ ގޮުތގަިއ؛މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ށ(  
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އިދާރީ ގޮތުން ހިްނގުން ާލމަރުކަޒީކޮށް އިންތިޒާމުކުެރިވފައިވާ، މުޅި  )ނ(  

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި؛

 ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި؛ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާ ލިބިގެންވާ މަދަނީ  )ރ(  

މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާ ގާތުން ގުޅިގެން ތަންފީޛުކުރެޭވ  )ބ(  

 ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތަގއި؛

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަުދކޮށް އަމާން ވެއްެޓއް ާޤއިމުުކރުމަށް އިސްެވ  )ޅ(  

 މަސައްކަތްކުރާ ޚިދުމަތެްއގެ ޮގތުގަިއ؛

 ،ހިންގާ ބިާނކޮށް ަމއްޗަށް ިނޒާމެއްގެ ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ މަތިންތިރިއަށް )ކ(  

 ޤާނޫނު މަސައްަކތްކުރާ މުވައްޒަފުްނވެސް ނޫން  ފުލުހުން  ފުލުހުންނާއި

 .ގޮުތގައި ޚިދުމަތެއްގެ ކުރާތަންފީޛު
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 
 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

ާހސިލުކޮށް، މި ޤާނޫނުން ދިެވހި ފުލުހުންގެ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް  )ހ(  .5

ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުާރ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ އިދާީރ 

އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖެްއސުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޮކމިޝަނަރ އޮފް 

ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންެވއެެވ. މިގޮތުން އެަވގުތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ 

ކި މަަސއްކަތްަތކާއި ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ވަިކވަ

 އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ބަހާތަުކަގއި ހިމެނިދާނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ވާންވާނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޅި  )ށ(  

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުމަށް މަގުަފހިވެފައިވާ އޮނިގަނޑަކަެށވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިެދއްަގއި އެހެން  )ނ(  

  ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، އިދާރީ ކޮންމެ ބަހާއެްއގަިއވެްސ 

ބަހާއެްއގެ އިދާރީ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ މައިމަރުކަޒުގައި ކޮިމޝަނަރ އޮފް  އެ

 ވެ ހުންނަންވާނެެއވެ.މު އޮފިސަރަކު ޤާއިުކރާ ންޢަްއޔަ ަޅއިޕޮލިސް ކަނޑައަ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނުޑގެ ބައިތައް ކަނޑައަޅަްނވާނީ،  )ރ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮުތންނެވެ.

ޢާންމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިަކން ދެމެހެއްޓުމާއި ދާޚިލީ ސަލާމަތުގެ   (1)   

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް؛

 ތަޙްޤީޤާގުޅޭ އެންމެހައި ކަްނަކން ކުރުމަށް؛  (2)   
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 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތަޙްލީލު ކުރުމަށް؛   (3)   

 ކުުރމަށް؛މުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކޮށް އަމާން ެވއްެޓއް ޤާއިޖުމު  (4)   

 އިންޓެލިޖެންސްގެ މަސަްއކަތްުކރުމަށް؛  (5)   

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް؛އިދާރީގޮތުން ލާމަރުކަީޒކޮށް   (6)   

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުުކރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ   (7)   

 ބަންދުގައި ބައިިތއްބާ މީހުން ތިބޭ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް؛

 ކަނޑުމަތީގެ ފުލުހުންގެ މަސަްއކަތްތަކަށް؛  (8)   

 މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާެތރިކަމަށް؛  (9)   

 ޚިދުމަތާގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމަށް؛ފުލުހުންގެ   (10)   

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަާކގުޅޭ   (11)   

 ބައިތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްަތއްކުރުމަށް؛

 ކުރިމަގު ރާަވއި ޕްލޭންކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް؛ އަދި  (12)   

 ކަންކަން ުކރުމަށް.މުވަްއޒަފުންނާގުޅޭ   (13)   
 

ލާމަރުކަޒީކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  )ހ(  .6 ލާމަރުކަޒީކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން 

އިދާރީގޮތުން އިންތިޒާމުކުެރިވގެންވާްނވާނީ، މާލެ ނުހިެމނޭގޮތުން މުޅި 

)ފަހެއް( ސަރަަޙއްުދގެ މަްއޗަށެވެ.  5މަދުވެގެން ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބެހިފަިއވާ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ޮކންމެ ސަރަޙައްދެއް ހިންގާނީ އެ ސަރަޙައްދެްއ 

 ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ރީޖަނަްލ ކޮމާންޑުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ލާމަރުކަޒީކޮށް ޚިދުމަތް  )ށ(  

   ރަޙައްދުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާސަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނެ 

)ހައެްއ( މަސްދުވަުހގެ ތެޭރަގއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ މަޝްވަާރގެ  6

 މަތިން ވަޒީރު ކަނަޑއަަޅއި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީުރ ކަނޑައަާޅ ސަރަަޙއްދުތަކުަގިއ ސްޓްރެޓީޖިކް  )ނ(  

          ންަޓށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއިމައަޔަރކުޕޮލިސިންގ ރި

އެ ޚިދުމަތްތައް ދޭނެ އަތޮޅުތަކާއި، ސިޓީަތކާިއ، ރަށްތަކާިއ އެތަންތަނުން 

ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައަަޅއި ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސް 
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ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދަިއން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅަްނވާނީ، އެ ސަަރޙައްދުތަކުަގިއ 

          އިމުކުރެޭވ، އަންނަނިިވ ދަރަޖަތަކުގެ މަރުކަޒުަތކުގެ ތެރެއިްނ ޤާ

އެ ސަރަަޙއްދަކަށް ބޭނުންވާ ަމރުކަޒުތަްއ މެދުވެރިކޮށް ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް 

 ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތެއްގެމަތިންނެެވ.

 އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން؛  (1)   

 ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން؛  (2)   

 ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން؛  (3)   
 ޕޮލިސް ޕޯސްޓް؛ އަދި   (4)   

 ޕޮލިސް ޑެސްކް.  (5)   

މި މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްާދ ސަރަޙައްދެްއގައި ާޤއިމުކުެރވޭ މަރުކަޒަށް  )ރ(  

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނުވަތަ މަްއސަލައަކީ އެހެން ސަރަޙައްެދއްަގއި ހިނގި 

ކަުމގަިއވީނަމަވެްސ، އެ މައްސަލަެއއް ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅޭ ަމއްސަަލއެއް 

ބަލައިގަނެ، ކަާމގުޅޭ ސަރަޙަްއދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ލާމަރުކަޒީކޮްށ  )ބ(  

ސަރަޙައްދުެގ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް އެ 

އޮފިސަރެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ނެރީޖަނަލް ކޮމާންޑް ހިންގާ

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑް ހިންާގ އެންމެ އިްސ  )ޅ(  

އޮފިސަރު ވާްނވާނީ، ޗީފް ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކަށްވުރެ 

 ރޭންކެއްގެ ފުލުހުންެގ އޮފިސަރެއް ކަުމގަެއވެ.ދަށްނޫން 

ކުރާ ންމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންުކރާ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑް ހިންގުމަށް ޢައްޔަ )ކ(  

ކުާރ، ން)ދޭއް( އަހަރުުދވަހުގެ ުމއްދަތަށް ޢައްޔަ 2އޮފިސަރަކީ މަދުެވގެން 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ޖަވާބުދާރީވާ އޮފިސަެރކެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2( ަވނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )އ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 
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އިންްސޕެކްޓަރ އޮްފ -ހިންގާނެ އެންމެ އިްސ އޮިފސަރު ވާްނވާނީ ސަބް

 ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށްވުރެ ދަށްޫނން ރޭންކެއްގެ ފުލުހަކަެށވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ވ(  

ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަުކގެ އިުތރުން އެ އަކުރުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ އެހެން 

މަރުކަޒުތަުކގައި ތިބޭނެ އެންމެ އިސް ރޭންކު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
 

މުޖުތަމަޢާ އޮންނަ ގުޅުން 
 ޓުން ދެމެހެއް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިްނ ފުލުހުންގެ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .7

      ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ، ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގެ ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތަްށ، 

އެ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ ސަރަޙަްއދެއްގެ ރަްއޔިތުންނާއި، ަކުއންސިލްތަކާއި، 

ުމއައްަސސާތަުކެގ ބަިއވެރިވުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ަދއުލަތުގެ 

 ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
 

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ަސރަޙައްދުތަކުަގިއ  6މި ޤާނޫނުގެ 

ކަންކަން ޤާއިމުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ މަުރކަޒުތައް މެުދވެރިކޮށް އަންަނނިވި 

 ކުރަންވާނެެއވެ.
 

ރައްޔިތުންނާިއ، ކައުންސިާލއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، ދައުަލތުގެ   (1)   

ގޮތެްއގަިއ ފުލުހުންގެ  އިދާރާތަކުެގ ބަިއވެިރވުން ެދމެހެއްޓެނިވި

 މަސައްކަތަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ަޙރަކާތްތައް ރާަވއި ހިންގުން؛
 

ކަންތައްތަކުގެ ާތވަލެއް ުނވަތަ އިސްކަންީދގެން މަސައްކަތްކުާރނެ   (2)   

ޕްލޭނެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަްޝވަރާކޮށް އެކުަލވާލަިއ 

 ހިންގުން؛ އަދި 
 

ކައުންސިލާއި ފުލުހުން ުގޅިގެން މަސައްކަްތކުރާނެ ގޮތުެގ   (3)   

)ހައެއް(  6އޮނިގަނެޑއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ަކުއންސިލްތަކުގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، 

 ފުލުހުން އެކުލަވާލަިއ، ކަމާުގޭޅ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން.
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ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ 
 ހައިސިއްޔަތު 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އެކުެލވިގެްނވާނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ   .8

އެ ޚިުދމަތުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ  އިންތިޒާމުކުެރވިގެްނވާ އެްއ ިޚދުމަތެއްގެ ގޮތުަގެއވެ.

 ފުލުހަކަށް އަދި މުަވއްޒަފަކަްށމެ، މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަަމކޮންމެ ތަނެއްަގިއވެސް، 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ޤާނޫނީ ބާރާއި ހުއްދަ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
 ޙަރަކާތްތެރިވުން 

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިާވ  ދިވެހި  .9

ޖަމާޢަތްތަކާއި ުނަވތަ ދޭދޭ ޤައުމުތަކާެއކު  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުލުހުންގެ ަޖމްޢިއްޔާ

ވެވޭ އެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ކުގައި ކަާމގުޅޭ ޤާނޫނުަގއި ަބޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން، ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ޙާލަތްތަ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ފުުލހުންނަށް ޙަރަކާތްތެރި ވެވިދާނެއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ރޭންކުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު 

 

 ުމވަްއޒަުފންގެ މައްޗަެށވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އެކުލެވިެގންވަނީ، އަންނަނިވި  .10 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުން 

 ފުލުހުން؛ )ހ(  

 ޢާންމު މުވައްޒަފުން؛ )ށ(  
 ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުން؛ ައދި )ނ(  

 ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުން. )ރ(  

 

      ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުަގއި ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަކީ،   .11 ފުލުހުން 

ގައި ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ ހުވާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 ބިއުލަރީަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ.ޓަތެރެއިން، ސްޕެޝަލް ކޮންސް 
 

 ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް ދަރަޖަކުރެވިފަިއވަނީ އަންނަނިވި ދެ ަބޔަށެވެ. )ހ(  .12 ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް 

 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ޭރންކު؛ އަދި   (1)   

 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންެގ ރޭންކު.-ނަން  (2)   
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ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް ތަރުތީބުކުރެިވގެންވަީނ، މަތިން ތިރިއަށް، އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛  (1)   

 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް؛  (2)   
 ންޓް ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސް؛ޓައެސިސް  (3)   

 ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮްފ ޕޮލިސް؛  (4)   

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް؛  (5)   

 ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް؛  (6)   
 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސ؛  (7)   

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް؛-ސަބް  (8)   

 ސީނިއަރ ސާޖަންޓު؛  (9)   

 ސާޖަންޓު؛ އަދި   (10)   
 ކޮންސްޓަބަލް.  (11)   

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 7( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

  ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޭރންކުތައް ގިންިތކުރެވިަފއިވަީނ މި މާއްދާގެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންެގ 1)ހ( ގެ )

( ަވނަ ނަންބަރުން 8ރޭންކުގެ ގޮތުަގެއވެ. އަިދ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ރޭންކުަތއް 11ފެށިގެން )

( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ 2ގިންތިކުެރވިފަިއވަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުަގެއވެ.-ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަން

ރޭންކުތަކަށް ޢައްޔަންުކރެވޭ މީހުންގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(  

ކިބަިއގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަުތެގ ތަޖުރިބާއާއި 

ހުނަރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އެކި ރޭންކުތަަކށް ފުލުހުން  12މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .13 ރޭންކާއި ގްރޭޑް 

ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ރޭންކުަތކުގެ ތެެރއިން 

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުަގިއ 
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        އެޅުާމއި، މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންެގ ރޭންކުތަކަށް ގްޭރޑް ކަނޑަ

     އެއް ގްރޭޑުން އަެނއް ގްރޭަޑށް ފުލުހުން ބަދަލުވާނެގޮތް ކަނޑައަޅާީނ،

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ވަޒީެރވެ.

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންެގ -ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުްނގެ ޭރންކުތަކާިއ ނަން )ށ(  

        ރަންވާނީ ނުވަތަ ަވީޒފާ ދޭންވާނީ ރޭންކުތަކަށް ފުލުހުން ޕްރޮމޯޓުކު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނޑަެއޅޭ، އެަކމަށް ޚާއްޞަ 

ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ނުވަތަ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާެމއްެގ 

 ތެރެއިންނެވެ.
 ރއަޔަރމަންޓް" ގެ ދަށުްނ ކޮމިޝަނަކު"ސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރި )ނ(  

އެކުަލވާލާ ޕްލޭންގެ މަްއޗަށް ބަލައި ކޮންމެ ކޮމިޝަންްޑ އޮފިސަރުންެގ 

ރޭންކެއްަގއި ތިބޭނެ ފުލުހުންގެ ޢަދަދު މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޕޮލިސް 

ބޯޑުގެ ލަާފގެމަތިން ވަޒީރު ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ ޕްޭލންގެ މައްޗަްށ 

ކާެއކު މުޅި ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް ޮއފިސަރުންގެ ރޭންކުތަ-ބަލައި، ނަން

 މުއައްސަާސގައި ތިބޭނެ ފުލުހުންގެ ޢަދަދު ވަޒީރު ކަނޑައަަޅންވާނެެއވެ.

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކުަގއި ތިޭބނޭ ފުލުހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑަެއޅުމަށް ވަޒީރަށް  )ރ(  

ލަފާ ދިނުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޝްވަރާ ޕޮލިސް ބޯޑުން 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ޔުނިފޯމު އެޅި ޚިދުމަތެކެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ހ(  .14 ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމު 

ޚިދުމަތުގެ ޔުނިފޯމަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. 

ރޭންކެްއ  ފުލުހުންގެ ަވކި ބައެއް ުނވަތަ، ކަނޑައެޅުމުގައި  މުމިގޮތުން ޔުނިފޯ

ގްޭރޑެްއގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮށް، ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯުމގަިއ ހިމެނެންޖެހޭ  ނުވަތަ

 ބައިތަކާއި ތަފާތުތައް ކަނަޑއެިޅދާނެއެވެ.
 

އެޅި ފުލުހުންނާއި އެނޫން  މުފޯނިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ހިމެނޭ ޔު )ށ(  

މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރައާިއ ޢިނާޔަތާއި އެހެނިހެން ކަންކަްނ 

ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ެއބަޔަކަށް ޚާްއޞަ ިމންގަނޑުތަެކއް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެެއވެ.
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ފޯމުގައި ހުންނައިރު، އެއީ ކާުކކަން ނިކޮންމެ ފުލުހެއްވެސް ފުލުހުންގެ ޔު )ނ(  

ފޯމުަގއި ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު ނިއަންަގއިދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީެހއްގެ ޔު

 ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ފުލުުހންގެ ޔުނިފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުްނ  )ރ(  

 ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު އަޅާ ޢާންމު ޔުނިފޯމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އެކިއެކި 

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސެރެމޯނިއަލް ޔުނިފޯމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންނަކީ ފުލުހުންގެ ވަޒީާފއަށް އަލަށް ަވއްާދ ފަރާތްތަކުގެ  )ހ(  .15 ރެކްރޫޓުން 

 ތެރެއިން އަންނަނިވި ދެ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްަގއިވާ ފަރާތްަތކެވެ.
ހަމަޖެހުމަށްފަހު ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ައސާސީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ   (1)   

 ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތައް؛ ނުވަތަ 

         ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  (2)   

 ގައި ަބޔާންކުރާ ހުވާ ކޮށްަފއިނުވާ ފަރާތްތައް. 1

ގެްނގުޅުމާުގޅޭ އެންމެހައި  ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި )ށ(  

ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ަގވާއިެދއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ޕޮލިސްގެ ލަފާގެމަތިން ަވޒީރު އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

ލިސް ރެކްރޫެޓްއގެ ޔުނިފޯމުންވެްސ އޭާނައކީ، ޕޮލިސް ޕޮކޮންމެ  )ނ(  

 ރެކްރޫޓެއްކަން އެނގެން ހުންނަންވާނެެއވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފުލުހުން ރެކްރޫޓުކުރާއިރު، ރާއްޖޭެގ  )ރ(  

ސިޓީތަކާއި އަޮތޅުތަާކއި ރަށްތައް ވީހާވެސް ބޮަޑކަށް ތަމްސީލުވެގެންދާެނ 

ގޮތުގެމަތިން، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެިކއެކި މަޤާުމތަކަށް މީހުން 

 އިސްކަންދޭްނވާނެއެވެ.ރެކްރޫޓުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ައންހެނުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  )ބ(  

ލިބިދެވޭނެ ގޮތެްއގެމަތިން، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެކިެއިކ މަޤާމުތަކަށް 

އަންހެން ފުލުހުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސް 

 އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ.
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ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ ޢާންމު 
 ޝަރުޠު 

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަަކކީ ފުލުހެއްގެ މަޤާމަށް ރެކްރޫޓުކުެރޭވ ހަމަކޮންމެ މީހެއްގެ   .16

ކިބަިއގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ޝަރުޠުތަކެކެވެ. ެއއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަނުވާ 

 މީހަކަށް ފުލުހަކަށް ނުވެވޭނެެއވެ.

ކަމުަގއިވުްނ އަދި ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރަްއިޔތެއް ކަމުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތެއް  )ހ(  

 ނުވުން؛

 ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގިއ ނުވުން؛ )ށ(  

ޖިނާއީ އެހެން ކުެށއް ކުރިކަްނ ސާބިތުވެ ުޙކުމެްއ ކުެރވިފަިއވާ މީހަކުނަމަ  )ނ(  

އެ ޙުކުމުން ކަނަޑއެޅުނު އަދަބު  އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ

 )ތިނެއް( އަހަރުވެފަިއވާ މީހެއް ކަުމގަިއުވން؛ 3ވެނުތާ ރެމަޢާފުކު

ގެވެށި އަނިާޔގެ މައްސަަލއަކާ ުގޅިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެމީހެއްގެ މަްއޗަްށ  )ރ(  

ރައްކާތެރިކަުމގެ އަމުރެއް ެއްއވެސް އިރެްއަގއި ނެރެފައިވާ މީހެއްކަމުގަިއ 

 ނުވުން؛

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙަތާއި، އަޚްލާާޤއި ޤާބިލުކަން  )ބ(  

 ހުރި މީހެއް ކަމުގަިއވުން؛
ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރެްއ ކަމުގައި ނުވުން އަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  )ޅ(  

 ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބީ މަޤާމެްއ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން؛

މަސްތުވާ ެއއްެޗއް ބޭނުންކުުރމުގެ ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިަފއިވާ މީހަކަށް  )ކ(  

 ނުވުން؛ އަދި 
 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުން. 18މީލާދީ ގޮތުން ޢުމުރުން  )އ(  

 

ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު 
 ބެކްގްރައުންޑު ޗެކުކުރުން 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަކީ   .17

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމާ ުގުޅންހުރި މުހިންމު ވަޒީފާއަކަށްާވތީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

އެްއވެސް ވަޒީާފއަކަށް އެްއެވސް މުވަްއޒަފަކު ކަނޑަެއޅުމުެގ ކުރިން، މި ޤާނޫނުެގ 

އެމީހެްއގެ ބެްކގްރައުްނޑު ޗެުކކުރަންވާެނއެެވ. ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 މިގޮތުން ތިރީގަިއެއވާ ކަންކަްނ ކުރަންވާނެެއވެ.

 އެނަލިސިްސެއްއ ހެދުން؛ ޑުބެކްގްަރއުން )ހ(  

 ޕޮލިގްރާފީ ޓެސްޓު ހެދުން؛ ައދި )ށ(  
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާ އެހެްނގޮެތއް މެދުވެރިކޮށް  )ނ(  

 ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެކްގްަރއުްނޑު ޗެުކކުރުން.

 

ފުލުހެއްގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ  )ހ(  .18 ހުވާކުރުން 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުާވ  1މީހަކުވެސް މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 ކުރަންވާނެެއވެ. އެ ހުވާ ކުރަްނވާނީ ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަީތަގއެވެ.

ފުލުހަކު މެދުނުކެނޑި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުަގއި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، އޭާނގެ  )ށ(  

ރޭންކަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަްށ ބަދަލުއައި 

 ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ފުލުހެއްެގ ހުވާ އަލުން ތަކުރާރުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  1ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ  ފުލުހުންގެ ހުވާގެ ޢިބާރާތް މި  )ނ(  

 އެވަީނއެވެ.
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 
ވަކިވުމަށްފަހު އަލުން އެ ޚިދުމަތާ 

 ގުޅުން 

ފުލުހަކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ަވޒީފާަގއި ހުރުމަށްފަހު ވަީޒފާއިން ަވކިެވ،  )ހ(  .19

އަލުން ފުލުހެއްެގ ަވޒީފާައށް ވަންނަން އެދުުނކަމުަގއިވީނަަމވެސް، 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  16އެފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ިނޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލު ހިނގާެނއެވެ. 18

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ެއފަދަ ފަރާތެއް  )ށ(  

)ފަހެއް(  5ދެމެދު މީލާދީ ވަޒީާފއިން ވަިކވެ، އަލުން ަވޒީފާއަށް ވަނުމާ 

އަހަރު ފާއިތުވެަފއިނުވާނަމަ، އެފަރާތުން ފުލުހުންގެ އަާސސީ ތަމްރީނު 

ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ 

 ގައި ަބޔާންކުރާ ުފލުހުންގެ ހުވާ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު 

ޚިދުމަތުގެ ވަޒީާފއެްއގައި ހުރުމަށްފަހު ވަކިވެ، އަލުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ނ(  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީާފއާގުޅޭ ފަރާތްތަާކއި، ދަުއލަތުގެ އެހެން 

އިދާރާެއއްަގއި ަވޒީފާ އަާދކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ަވިކވެ، ދިެވހި ފުލުހުންގެ 

ރިން ިދެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަވޒީފާާއގުޅޭ ފަރާތްަތކަށް، އެފަރާތްތައް ކު

ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުުޅވައިދިނުމާުގޭޅ 

ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ވަޒީފާާއގުޅޭ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ 

 ގަާވއިދުަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ފުލުހުންގެ ދައުރު 

 

 ،ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ ،ފުލުހެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ކޮްނމެ މީހަކީ  .20 ފުލުހުންގެ ވާޖިބު 

އަދި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި އެމީހަކަށް ކުރެވޭ އަމުރުތަްއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި 

އަދި އޭނާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އޭނާއާ ަޙވާލުެވގެންާވ  ،ވަފާތެރިކަމާއެކު ތަންފީުޛކުރާ

 ންމެ ެއކަށޭނަ ަނތީޖާ ނެރެވޭގޮުތގައި ކުރާ މީހަކު ކަމުަގއި ވާންވާެނއެވެ.މަސައްކަތް އެ

 

ޤާނޫނު ނަގަހައްޓަިއ، މުޖުތަމަޢުން ކުށުގެ  ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަމާޒަަކށްވާނީ  .21 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަމާޒު 

ބިރުވެރިކަން ފިލުވާލަިއ، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވަިއ، އިންސާީނ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ، 

ޤާނޫނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ެއކަންކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ މަސައްކަތްތަްއ 

 މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ކުރުމެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

 ސައްކަތްތައް މަ 
ަވނަ މާއްދާގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައިގަނުޑ  244 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .22

މަޤްޞަދުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަތަރު މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ޙަވާލުވެގެްނވާ މަސަްއކަތްތައް ތިީރގައި ބަާޔންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.

ބުން އެއްކިާބވެ، ޞުފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ޒާތީ ތަޢައްވަކި  )ހ(  

ފަސްޖެހުމެއްނެތި ހަމަހަމަގޮތެއްަގއި ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުާމއި ޤާނޫނު 

 ތަންފީޛުކުރުން.

ފަރުދުންގެ ހަށިގަނޑާިއ، ފުރާނައާއި، މިިނވަންކަމާިއ، ޙަްއޤުތަކާއި، މުާދ  )ށ(  

 ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން.

 ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި، ާޢންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން.އަމަން  )ނ(  

މުޖުތަމަޢުގެ  ،ދާޚިލީ ނުރައްކާތަކުން ރައްކާެތރިވެއޮތް މާޙައުލެއް ޤާއިުމކޮށްދީ )ރ(  

 ،ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފާެނ ޖިނާއީ ޢަމަލުތަކާއި، ޖިނާއީ ކުށްކުާށއި

ކަން ހުއްުޓވުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ދުރާލާ ދެނެގަނެ އެކަން

 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން.

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނަދކު، މަގުަތކާއި  )ބ(  

ޢާންމު ތަންތަނާއި، މީހުން ހިނގާބިނާގވެުއޅޭ ނުވަތަ ެއއްެވއުޅޭ އެނޫންވެްސ 
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މުހިންމު  ތަންތަނާއި، ދައުލަުތގެ މުހިންމު ޢިމާރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ

މަރުކަޒުތައް ަރއްކާތެިރކޮށްދިނުމާއި، އެ ތަންތަނަްށ އަމާޒުކުެރޭވ 

ޙަމަލާތަކާއި، ނުަރއްކާތަާކއި، އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކާިއ ެގއްލުންދިނުމުެގ 

 ޢަމަލުތަކުން އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން.
 

ރަްއކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަަޅިއ ކުށް ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ، ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ  )ޅ(  

 ކުށްކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ހަނިކުރުން.
 

ކުށުން ރައްކާތެިރވެގެްނވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަަކިއ އެހެނިހެން  )ކ(  

 އިދާރާތަކާެއކު މަސައްކަްތކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން.
 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަންކަން  ކުށުގެ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންނަށް )އ(  

ކުރުާމއި، ފުލުުހންނަށް ލިބޭ މުދަފްތަރުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއި

     އެިކއެކި ޝަުކވާގެ ތަފްޞީލު ހިމަނައި، އެ ޝަކުވާ ލިބުނު ތާރީޚާއި،

އެ ދަފްތަރު ލިޔެ ، އެ ޝަުކވާއާ ގުޭޅގޮތުން ެއޅުނު ފިޔަވަޅު ހިމަނައި

 ން.ޔުބަލަހައްޓަމުން ގެންދި
 

ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުެރވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތާ ގުޭޅގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ  )ވ(  

ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގައި، އެ ަތޙްޤީޤުތައް ނިމޭގޮތެއްގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް 

ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،ދަޢުވާކުރަން ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި 

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުން.
 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ުކށުގެ ތުހުމަތުަގއި ހުއްުޓވަްނޖެހޭ މީހުން  )މ(  

ހުއްޓުވުމާިއ، ހަްއޔަރުކުަރންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުާމއި، 

ބަންދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ބަންދުކުރުމާއި، ކަާމގުޅޭގޮތުން ޯހދަންޖެހޭ ހެކި 

ކުރުމާއި، ބަލައި ހޯދުމާއި، ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސް

ފާސްކުރަންޖެހޭ މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ތަޙްޤީޤުތައް 

 މަށްޓަކައި ކުަރންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.ޔުކުރިއަްށގެންދި
 

ރައްކާތެރިަކން ދެމިއޮތް  ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ޤާއިމުކުރެވިގެްނވާ  )ފ(  

މުޖުތަމަޢެއްގެ އިޙްސާސް ަރއްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުން.
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ެއނޫންވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވާ އެފަދަ  ،ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި  )ދ(  

ޙާލަތްތަކުގައި ުނވަތަ ެގއްލުުމގެ ދަނޑިަވޅުތަުކގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީވާ 

އެ ވަުގތަކު ރައްޔިތުންނަށް ދެވެްނއޮތް އެހީތެރިކަމެްއ  ،އެއް ފަރާތްކަުމގަިއވެ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

މަިތވެދާނެކަމުގެ ބިރު ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ކުރި )ތ(  

 އިޙްސާްސވެފަިއވާ މީހާއަށް އެީހތެރިވެދިނުން.

ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާެތރި ނުވަތަ ބިރުވެރި ހާދިސާއަކާ ގުިޅގެން  )ލ(  

 ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

އި ޢާންމު ތަންތަނުގައި ހިނގާބިނާގެވ އުޅުމާއި، އާ މަގުތަކުގަ  )ގ(  

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޤާނޫާނ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ަތރުތީބުވެގެްނވާ 

ގޮތެްއގަިއ އެކަން ކުރެވޭެނގޮތް ކަާމގުޅޭ މުައއްސަާސތަކާ ގުިޅގެްނ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އަމަން ޤާއިމުެވގެންވާ މުޖުތަމަޢެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދުާރލާ ހޯދަންޖެހޭ  )ޏ(  

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން.އިންޓެލިޖެންސް 

ވަކި މީހެްއގެ ނުވަތަ ވަކިފަާރތެއްގެ މުދަލެްއކަން ކަނަޑއެިޅގެން ނޭނގޭ  )ސ(  

 މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތެްއގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.

މުައއްސަސާތަކުްނ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފަިއވާ އެިކއެކި  )ޑ(  

ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކުރާ އަމުރުތައް ތަްނފީޛުކުރުމުަގިއ 

 އެހީތެރިވެދިނުން.

ކޯޓުތަކުން ކުރާ އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްަތއް ތަންފީުޛކޮށްދިނުމުގައި  )ޒ(  

 އެހީތެރިވެދިނުން.

               ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރާވ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  )ޓ(  

އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްަގއި ހިމެނޭ އެހެން މެންބަރު ޤައުމުތަކުަގއި ހިނގާ 

ކުށްތަކާިއ، ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އަދި ކްރޮސްބޯޑަރ ކުށްތައް ހުއްޓުވަން ކުާރ 

 މަސައްކަތްތަުކގައި ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުާމއި އެހީތެިރވެދިނުން.

އެކި އިދާރާތަުކގެ މަަސއްކަްތތަކާ ުގޅިގެްނ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކާއި ދައުލަތުގެ  )ޔ(  

 އެ އިދާރާތަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފޮރެންސިކް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
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އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ަރއްާކތެރިކުރުމަށް މަސައްކަްތކުާރ މީހުންނާއި  )ޕ(  

ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިންނާއި ވިސްލްބްލޯވަރުންނާއި ާޤނޫނީ ވަކީލުން 

މިނޫންވެސް ޚާއްަޞ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިާވ އަދި 

ނުރައްކާތައް ދުރާލާ ދެެނގަނެ، އެފަދަ ނުރައްކާަތުކން އެމީހުން 

 ރައްކާތެރިކުރުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ އެހެން ޤާނޫނަކުން ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރާ  )ޖ(  

 އެހެން މަސައްކަތްކުރުން.
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކަްނކަން ކުރުމުަގއި ނުވަތަ  22މި ޤާނޫނުގެ   .23 މިނިވަންވެގެންވުން ނުފޫޒުން 

ލިބިދޭ ބާރެއް ބޭނުންކުރުމުގަިއ، އެންމެހައި ނުފޫޒަކުން ފުލުހުން މިނިވަންެވގެންެވއެވެ. 

ފުލުހެއްެގ  އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ކުރުމުގަިއ،

ހައިސިއްޔަތުން ފުލުހަކު ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މަްއޗަށް އެްއެވސް ފަރާތަކުން ނުފޫުޒ 

 ފޯރުވަިއގެންނުވާނެެއވެ.

 

ވަަނ މާއްދާަގިއ  22ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސަްއކަތް ކަުމގަިއ މި ޤާނޫނުގެ   .24 ފުލުހުންގެ ޢަހުދު 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ފުލުހުން ޢަހުދުވެއެވެ.ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްަތއް ކުުރމުގައި، 

 އިސްލާމްދީނާއި ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންތެިރވުން. )ހ(  

            ، ރައްޔިތުންގެ ައސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި )ށ(  

 އެ ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރުން.

ޢަދުލުވެރި ގޮުތގަިއ  ަވކި ނުފޫޒަކަށް ހުށަނޭޅި،އަދި ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި )ނ(  

 ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުްނ.

ފުލުހުންގެ ދައުރު ތެދުވެރިަކމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު އަދާކުރުންމަތީ  )ރ(  

 ދެމިތިބުން.

 ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް އަމާާނތްތެރިވުމާއި ވަފާތެިރވުންމަތީ ދެމިތިބުން. )ބ(  

ޙަވާލުކުެރވޭ ކޮންމެ މަަސއްކަެތއް ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެަމތިން، އެންމެ  )ޅ(  

 ކުރުން. ރަނގަޅަށް
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، ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ށްތަމަކޮންމެ މީހެއްގެެވސް އިންސާނީ ޤަދަރާއި ކަރާ )ކ(  

އެ ޙައްޤުތަްއ    ހަމަކޮންމެ މީހެއްގެމެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ 

 ދެމެހެއްޓުން.
 

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ކުރުުމގައި ޙާލަތަކާ ނުަބއްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން  )އ(  

 ނުކުރުން.
 

އެްއވެސް ޙާލަތެްއގަިއ، އެްއެވސް މީހަކާމެދު ލާއިންސާނީ، ނުވަތަ އިހާނެތި  )ވ(  

ނުވަތަ ރަޙުމުކުޑަ ގޮަތކަށް ފުލުހުންގެ މީހަކު ޢަމަލުނުކުރުމާއި، އެހެްނ 

ލައްވާވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުވުން. އަދި އެއްވެސް މީހަުކ މީހަކު 

 އެފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރިޔަ ުނދިނުން.
 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަްށ  )މ(  

ފަރުވާތެރިވެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ އެންމެަހއި ޙައްޤުތަްއ 

 ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން.
 

ޤާނޫާނ ޚިލާފުނުވާ  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ،އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލުތަކާއި  )ފ(  

ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންނަށް އަންގާ އެްނގުންތަކަށާއި ކުާރ އަމުރުތަކަށް 

 ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކިޔަމަންތެރިވުން.
 

 ޤީއިޖްތިމާޢީ އަދި އަޚްލާމުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގަިއ  )ދ(  

ހަމަތަކުގެ މަތިން، ރީިތބަހުން ވާހަކަދެއްކުާމިއ އެމީހުންނަށް 

 ކުރުން.މުތިރާޙްއި
 

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިމެ ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާދަިއގެ ޢަމަލުތަކާ ދުރުވެތިބުމަށާއި،  )ތ(  

 އަދި އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރު ލިބިދާނެފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން

 ދުރުހެލިވުން.
 

ފުލުހުންނަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރު 
 ލިބިގެންވާ ދާއިރާ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާުރ ފުލުހުންނަށް  )ހ(  .25

ލިބިގެންވަނީ އެކަމަކާ ގުޭޅގޮުތން ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަާކ 

 ދާއިާރގެ ތެޭރގަެއެވ.އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ ުއސޫލުތަކުގެ 
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ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރުގެ  )ށ(  

ބޭނުންކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހުދޫދުެގ 

 ތެރޭގަެއވެ.

އެމީހަކަްށ ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ބާރާިއ އިޚްތިޔާުރގެ  ،ކޮންމެ ފުލުހަކީ )ނ(  

ބޭނުންހިފިގޮތާމެދު އަދި އެީމހެއްގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާުކރި ގޮތާމެދު 

 ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ މީހެކެެވ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެންއޮްތނަމަވެސް، ފުލުހަކު ކުރިކަަމކާ ުގޅޭގޮތުން  )ރ(  

ުގޅޭގޮތުން މަދަނީ ޒިްނމާ އުފުލާނީ، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަަމކާ 

ދަޢުވާެއއް  ށްފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއިންެނވެ. ވަކި ފުލުހެްއގެ މަްއޗަ 

އުފުލޭނީ، އެކަމަކީ ޤަބޫުލކުރެޭވފަދަ އެކަށީގެްނވާ ހެކިހުރިކަމެްއކަމަށް އެފަދަ 

ލިބިގެްނާވ ފަރާތަކުން  ޞްމައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާ

 ނިންމައިފިނަމައެވެ.
ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ އެއްެވސް ކަމެއް ކުރުމުަގިއ، ފުލުހުންގެ  )ބ(  

ބާރާއި މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ގޮުތގައި މި ޤާނޫނުގައި ުނވަަތ އެހެންވެސް 

މަލެއް ފުލުހުން ޢަޤާނޫނެއްގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް އުސޫލަކާ ޚިލާފު 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.
ކަންކަމަކީ، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފަކަްށވީތީ ތިރީގަިއވާ  )ޅ(  

 ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކެވެ.

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެްއަގއި ބަިއެވރިވުން  (1)   

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ފަރާތުން ބާއްވާ އެްއވެސް   (2)   

 ައދި ؛އިންތިޚާބެްއގައި ވާދަކުރުން

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަްށ ހުރަސްއެޅިދާނެ އެްއވެސް ކަމެއް   (3)   

 ކުރުން.
 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަީކ، ފުލުހުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާއެެވ.  .26 ފުލުހުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ 

 ޤީމުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގަިއ އިޖްތިމާޢީ އަދި އަޚްލާ )ހ(  

ހަމަތަކުގެ މަތިން، ރީިތބަހުން ވާހަކަދެއްކުާމިއ އެމީހުންނަށް 

 ކުރުން.މުތިރާޙްއި
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         ޢާންމު ތަނެއްގައި މަދަދަށް ބޭނުންވެފައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  )ށ(  

 ަވގުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެ
 

ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީފަރުވާ ަވގުތުން ކުށްކުށުގެ ިޝކާރައަްށވާ މީހުންނަށް  )ނ(  

ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ވަގުތުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
 

ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގަާއއި ދޭދޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގަިއ އުފެދޭ ޚިޔާލު  )ރ(  

ތަފާތުވުންތަކުަގއި، އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވަިކ 

 .ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ފިޔަވަޅު އެޅުން
 

ޢާންމު ތަންތަނުގައި އެއްެވސް މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި ގޯނާކުރުމާއި،  )ބ(  

ފަހަތުން ހިނގުމާއި، ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިާލފަށް މީހުންނާ 

ކުރުން ހުއްޓުވުމަްށ ތްމުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދެްއކުމާއި މުޢާމަލާ

 މަސައްކަތްކުރުން.

 

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި ަވކިަވކި ފަރުދުންނާ ނުވަތަ ބަޔަާކ  )ހ(  .27 ފުލުހުންގެ އަޚްލާޤު 

ތިރާމާިއ އޯގާތެިރކަމާ ޙްކުރަންވާނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއި، އި ތްމުޢާމަލާ

 ކުރަންވާނީ ރީތިބަހުންނެވެ.  ތްއެުކގަެއވެ. ކޮންމެ މީހަކާވެސް މުޢާމަލާ
 

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ބާުރގެ ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ  )ށ(  

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ، ޤާޫނނުގެ ދާއިރާގެ ތެޭރގަިއ، އެ ާޙލަތަކާ އެކަށޭނެ 

 އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަެށވެ.
 

އެްއވެސް މީހަކަށް ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްާފނެކަމުގެ ބިރު  )ނ(  

 ފުލުހުން ދައްކައިގެން ނުވާެނެއވެ.
 

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި އަންހެނުންނާއި ކުަޑކުދިންނާއި ދުވަްސީވ  )ރ(  

 ،މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި 

އޯގާތެިރކަން އިްސކުރަންވާެނއެވެ. އަދި، ކުށުގެ ިޝާކރައަކަްށވެފަިއވާ 

 މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އޯގާތެިރކަން އިސްކުރަްނވާނެެއވެ.
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ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއި  )ބ(  

ޒާތީ ތަަޢއްުޞބުން އެއްކިާބވެ ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ 

 ދެވެނިވި ދަރަޖަިއގަެއވެ. މުބަސްމޮށުންތެރިކަމުގެ އިޙްތިރާ
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދައުރު ައދާކުރުމުގައި ތަާބވާންޖެހޭ "ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ  )ހ(  .28 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

    މިންގަނޑު" ޕޮލިސް ބޯުޑގެ ލަފާގެމަތިން ވަޒީރު ހަދަންާވނެއެވެ. އަދި، 

 އެ މިންގަނޑު ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސް ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.
          ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަވޒީފާއާ ަޙވާލުވާ ޮކންމެ މީހަކުމެ  )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ެއއްގޮތަްށ 

       ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، އެމީހަކު އެ ވަޒީާފގަިއ ދެމިހުންނައިރު 

މި ޤާނޫނުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ، އެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކޮންމެ  )ނ(  

ފުލުހަކުމެ ކިޔައި ފަހުމުވެއްެޖކަން ކަށަވަރުކުރާނެ އިންތިޒާުމ ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 

އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް އިސްކަން  ކޮންމެ ފުލުހަކުމެ އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  .29 ފުލުހުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

 ދޭންވާނެއެެވ.

 ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން. )ހ(  

 ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ަޙއްޤުތަަކށާއި މިނިވަންކަމަށް ރައްކާތެިރވުން. )ށ(  
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފޭރާން  )ނ(  

 ހެޔޮކޮށްދިނުން.

 ވަސީލަތްތައް ޭއގެ އެންމެ ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކުުރން.ލިބެންހުރި  )ރ(  

ތިމާއާ ޙަވާލުެވގެންވާ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ ފުލުހެއްގެ  )ބ(  

 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުްނ. ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ ބާރު ިޒންމާދާރު

ނުވަތަ  އެހީތެރިކަމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކުްނ އެދޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްިދނުމަށް )ޅ(  

ދިނުމަށް އިސްކަންދީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ަދއިފުރިހަމަކޮށްދެވޭނެ މަގެއް ހޯ

 އިސްކަންދިނުން.
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ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 

ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

 ޙައްޤުތައް 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީާފގައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އަންނަނިވި  )ހ(  .30

 ލިބިގެްނވެެއވެ.ޙައްޤުތައް 

 ވާޖިބުަގއި ލިބޭ އަނިާޔއަށް ބަދަލު ލިބިދިނުން.  (1)   

ވާޖިބުަގއި ލިބޭ އަނިޔާއަްށ ދައުލަތުގެ ޚަރަުދގަިއ ބޭސްފަރުވާ   (2)   

 ކުރެވުން.
އެއަށް ޖަވާބުިދނުމުގެ ، އެމީހަކާމެދު ކުރެވޭ ޝަުކާވ އަޑުއަހައި   (3)   

އެމީަހކާމެދު ، ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ލިބިދިނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ

 އެްއވެސް ތައުދީބީ ފިަޔވަެޅއް ނޭޅުން.

، އެމީހަކާމެދު ކުރެވޭ ޝަުކވާައކާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމުގައި   (4)   

އަދި އެަފރާތުގެ ، އެމީހަކާމެދު ޝަކުވާކުރި ފަރާުތގެ ދައުރެއް ނެތުން

 އެްއވެސް ނުފޫެޒއް އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ނުހިނގުން.

ެއކަީށގެންވާ ވަރަްށވުރެ ބޮޑު ައދަބެއް  އެމީހަކު ކުރި ކުަށކާ  (5)   

 ނުލިބުން.
       ނާފުުކރުމަށް އުއެމީހަކާމެދު އަޅާ ތައުދީީބ ފިޔަވަެޅއް އިސްތި   (6)   

 މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރުޞަތު އޮތުން.

މަސައްކަތާ ނުވަތަ ޢަހުދާ ިޚލާފު ޢަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް ަކމާބެހޭ   (7)   

ރިޕޯޓެއްގެ ަސބަބުން ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯކުުރމުގެ ފަރާތަށް ކުރާ 

 ެއއްެވސް ތައުދީބީ ފިޔަވަެޅއް ނޭޅުން.، ސަބަބުން

ކަނޑައެިޅގެން ޢަހުދާ ޚިލާފުވާނެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ައންގާ   (8)   

ކިޔަމަންތެރިނުވުުމގެ ސަަބބުން ، ނުވަތަ ކުރާ އަމުރަކަށް، އެންގުމަކަށް 

 ފިޔަވަެޅއް ނޭޅުން.އެމީހަކާމެދު އެްއވެސް ތައުދީީބ 

       އެކަމުގެ ސަަބބުން  ،ކުރެވޭ ދަޢުާވއެއް ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ  (9)   

 އެ ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ލިބިދިނުން.

ރައްޔިުތންނަށް ލިބިދޭ  ފުލުހުންގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހި )ށ(  

 ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެންއޮތްަނމަވެސް، ިސޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ޙަރަކާތުަގއި،  )ނ(  

ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާެތްއގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ މުވައްޒަަފކު 
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ބައިވެިރެވގެން ނުވާެނއެވެ. ައދި، ސިޔާީސ މަޤާމަކަށް ުކރިމަތިލާފައިާވ 

ަފދަ އެްއވެްސ މީހަކަށް ތާއީދުކުރަނީކަން ުނވަތަ ދެކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަވާ

 ޢަމަލެއް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވަްއޒަފަކު ކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެެހން ގޮތަކަށް  )ރ(  

ިދެވހި ފުލުހުންގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޙައްޤުަތއް

ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވާ ދާއިާރ، ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ 

އެ ޙައްޤުތައް ހަނިުކރާ ޙާލަތްތަކާއި  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަދަ ޚިދުމަތެއްަގއި 

މިންވަރަށް، ހަނިކުރެވިދާެނެއވެ. އަދި އެ ަޙއްޤުތަްއ ހަނިކުރެވޭނެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނޑައެިޅގެްނ ، ޙާލަތްތަކާއި ދާއިރާ

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިޔާލު  27ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (1)   

 ފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު.

އިޙްތިޖާޖުކުރުމަށްޓަކައި ހަުޅތާލުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަްތ   (2)   

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  31ހުއްޓާލަިއގެން ތިބުމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 އްޤު.ޙަލިބިދޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެއްެވުއޅުމުގެ  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (3)   

 މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު.
 

އެހެން ގެ ގޮތުގައި ޓް ސެކަންޑްމަން 

 ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރުން 
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާަގއި ހުރި މީހަކު ކަނޑައެޅޭ ވަިކ މުއްދަތަކަށް  )ހ(  .31

ގެ އުސޫލުްނ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަްށ ޓްސެކަންޑްމަން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. އަދި އެެހން ތަނެއްގަިއ 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުރަން ހުއްދަކުރުމަށް ހުރި މީހަކު 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ެއކަމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ެސކަންޑްމަންޓްގެ އުސޫލުން  )ށ(  

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާަގއި ހުރި މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ 

ކުރެވިަފއިވާ ިދވެހި ކޮންސިއުލާ މިޝަންތަކުަގއާއި ިދވެހިރާއްޖެއިްނ މުޤާއި
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ބޭރުގެ ޤައުމެްއގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާިއ، ަސރަޙައްދީ ނުވަތަ 

ދަތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތކުަގއި ކަނަޑއެޅޭ ަވިކ މުއް

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ކަނަޑއެޅިާދނެއެވެ.
 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށޭނަ މިންވަރުަގއި ކުެރވޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި   .32 ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ،އަންނަނިވި ކަްނކަން ،މިންވަރަކުންދައުލަތުގެ ފޯރުންތެރިކަްނ ހުރި 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.
 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެކަީށގެންވާ ޢަދަދަށް ވަޒީފާ ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި،  )ހ(  

މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީާފގެ  ،އެ ަވޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންެޖހޭ އުޖޫރައާއި 

 ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ބޭުނންވާ މާއްދީ ވަސީލަތްތަާކިއ ޢިމާރާތުގެ  )ށ(  

 ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްަސއިދިނުން.

ވަސީލަތްަތއް ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުުރމަށް ބޭނުންވާ އަންނަނިިވ  )ނ(  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަާކއި، އެ މަރުަކޒުތަުކގައި ހުންަނންޖެހޭ   (1)   

 އަސާސީ ވަސީލަތްތައް؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަހްއޔަރުކުރެވޭ މީހުން ބައިިތއްބޭނެ   (2)   

 ވަސީލަތްތަްއ؛

         ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހަތިާޔރާއި 95މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 އެ ހަތިޔާރު ރައްކާތެިރކަމާއެކު ގެންގުެޅވޭނެ ވަސީލަތްތައް؛

މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްަބންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ބަންދުގަިއ   (4)   

 ބައިތިއްބޭނެ ެއކަށީގެްނވާ ަވީސލަތްތައް؛

 ރަސްމީ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުަމށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް؛  (5)   

 ވަސީލަތްަތއް؛ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ   (6)   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             276އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

36 

ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ބޭުނންވާނެ   (7)   

 ވަސީލަތްތަްއ؛

 ޞަލާތީ ވަސީަލތްތައް؛އާފުލުހުންގެ މު  (8)   

 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ވަސީލަތްަތއް؛  (9)   
 ރައްކާތެރިކަުމގެ ވަސީލަތްަތއް؛  (10)   

 އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަްއ؛  (11)   

 ފޮރެންސިކް ވަސީލަތްތަްއ؛ އަދި   (12)   

ޤީޤަށް އަތުލެވޭ ތަކެތި ރަްއކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަިއ، ގެްނުގޅެވޭނެ ޙްތަ  (13)   

 ވަސީލަތްތައް.
 

މަސައްކަތް ރާވައިގެން 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން 
ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާނީ ވަީޒރު ލިޔުމުން ކަނޑައަޅައި، އަދި ފުލުހުންނަށް  )ހ(  .33

އަޔަރމަންޓް" ގެ ކު "ްސޓްރެީޓޖިކް ޕޮލިސިންގ ރިލިޔުމުން އަންގާ 

 މައްޗަށެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ސްޓްރެޓީޖިްކ ޕޮލިސިންގ  )ށ(  

          މަދުވެގެން  ،އަޔަރމަންްޓގެ އަާމޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރި

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކުލަވާލާ ޕްލޭނެްއ، ކޮމިޝަނަރ  4

އޮފް ޕޮލިސް ތަްއޔާރުކުރަްނވާެނއެވެ. އަދި އެ ޕްލޭންަގިއވާ ަލނޑުދަނޑިތައް 

ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު، ކޮމިޝަނަރ ަގވާއިުދން ބަލަމުން 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.

      ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލަންވާނީ މި މާއްދާގެ  )ނ(  

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޕްޭލންގަިއވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާ 

 ގޮތަށެވެ.
 

ފުލުހުންގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި މާލީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރަށް  )ހ(  .34 ފުލުހުންގެ ބަޖެޓު 

 ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ަވޒީރެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޭޅގޮތުްނ ދައުލަތުން ފާސްކުާރ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭ  )ށ(  

ޢަދަދުތައް، އެ ފާސްކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ޕޮލިސްއަށް ލިބިދޭ ބާރެކެވެ. ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުަމށް ބަޖެޓުގަިއ 
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ރާނަމަ އެކަން ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޚަރަދެއް އެހެންކަމަކަށް ބަދަލުކު

 އޮފް ޕޮލިސް ވަޒީރަށް އަންަގިއ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ތަމްރީނުދިނުން 

 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫިލއްޔަތުަތާކއި އަމާޒުަތއް  )ހ(  .35 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ސިޔާސަތު 

ސިޔާސަތެއް، ދިެވހި ފުލުހުންގެ ހާސިލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުގެ 

 ޚިދުމަތުގައި އޮންނަންވާެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުަގއި  )ށ(  

ފުލުހުންގެ ހުނަރުތައް  ،އިސްކަންދޭންވާނީ ފުލުހުންނާުގޅޭ މައުޟޫޢުތަކަށާއި

ގެްނގުޅެްނޖެހޭ ރަނގަޅު  މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި، ކުރިއެުރވުމަށާއި

ފުލުހުންގެ އަބުރުވެިރކަން  ،ދުސްތޫރީ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި، ހަމަތަކަށާއި

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ތަމްރީނުދިނުމަށެވެ.

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ވާްނވާނީ، އެހިނދަކަށް އެންމެ  )ނ(  

މުަވއްޒަފުންަނށް ފުރުޞަތު ހާވެސް ގިނަ ވީ ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކަކުން 

 ލިބޭގޮތަށް ބައްޓަންކުރާ ިސާޔސަތަކަށެވެ.

ައދި އެކަންކަން  ،މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށާއި )ރ(  

އަދި ެއކަންކަން ިއސްެވ ކުރުމަށްަޓކައި ތަމްރީނު  ،ވިލަރެސްކުރުމަށާއި 

ށް މަރުކަޒުތައް ޕޮލިސް ޯބޑުގެ މަޝްވަާރގެ މަތިްނ ވަޒީރަ

ޤާއިމުކުރެވިދާެނއެވެ. އަދި އެަފދަ ތަމްރީނުދިނުމުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ 

 ވަސީލަތްތައް ާޤއިމުކޮށްދިނުމަީކ ވަޒީުރގެ ޒިންމާެއކެވެ.
 

ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ތަމްރީނުތަކާއި އެމީހެްއެގ މަސައްކަތުގެ  )ހ(  .36 ތަމްރީނު ލާޒިމުވުން 

ބޭނުންވާ ާޚއްޞަ ތަމްރީނު ދިނުމަކީ އަދި ދެމެހެއްޓެނިިވ ދާއިރާއާ ގުޭޅގޮތުން 

މުެގ ޔުގޮތެްއގައި އެ ތަމްރީނުތަކާިއ ހުނަރުތައް ތާޒާކުރަމުން ގެންދި

އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސެގ 
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ލާޒިމުކަެމކެވެ. އަިދ އެގޮތުން ެދވޭ ފުރުޞަތުަތކުަގއި އެފަދަ  ށްމައްޗަ

ތަމްރީނުތަކާއި ތާޒާކުރުުމގެ ަތމްރީނުތަކުގައި ަބއިވެިރވުމަީކެވސް، ކޮންމެ 

 ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ާލޒިމުކަމެެކވެ.

ފުލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައާިއ، ެއކިެއިކ މަސައްކަތް  )ށ(  

މަޤާމަކާ ނުވަތަ ެއ މަސައްކަަތކާ އެކަޭށނެ ތަމްރީނާއި  ޙަވާލުކުރުމުަގއި އެ

 ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ލިބިފައިާވ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  )ނ(  

ރުމުގެ ތަމްރީނުތަކެއް ދިެވހި ފުލުހުންގެ ތާޒާކު މުތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒި

ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ހިންގަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ތަމްރީނުތަކަކީ އެކި 

ރޭންކުތަކާއި މަޤާމުތަކުަގިއ ތިބޭ މީހުންވެސް ބައިެވރިވުން ލާޒިމު 

 ތަމްރީނުތަކަކަށް ވާންވާެނއެވެ.
 

ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 ކަނޑައެޅުން 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމާއި  މި )ހ(  .37

ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ކަނަޑއެޅުމަށާއި، މުރާޖަޢާކުރުމަށާިއ ފުލުހުންގެ 

ތަމްރީނުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ެއ ތަމްރީނު 

ން ކޮމިޝަނަރ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެންމެ އެކަޭށނަ ފަރާތްތައް ހޮވުމާގުޅޭ ގޮތު 

 ލިސްއަށް ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ އެކުަލވާަލންވާނެެއވެ.ޕޮއޮފް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެމަތިްނ ފުލުހުންގެ  )ށ(  

   ތަމްރީނުތަކަށާއި ސްކޮލަރިޝޕްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

           އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެްނމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތަްއ ކަނޑަައޅާނީ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސްއެެވ.
 

ލީމާއި ތަމްރީނު ދޭނެ މަރުކަޒު ޢު ތަ 

 ޤާއިމުކުރުން 
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރާޮގތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި،  )ހ(  .38

ފުލުހުންނަކީ ހުނަރުވެރި އަދި ޢިލްމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފަިއވާ ބަޔަކަްށ 

ހެދުމަށާއި އަދި ެއކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ 

އް، ޒަމާނާގުޅޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުަތކާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިާދ 
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އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ 

 ލަފަޔާއެކު ތަމްރީނުގެ މަރުަކެޒއް ަވޒީރު އުފައްދަްނވާނެެއވެ.
 

 

 ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒު ހިންގަންވާނީ:މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުއފައްދާ  )ށ(  
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް   (1)   

ތަމްރީނުދިނުމަށްޓަކައި މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާގަިއ 

 ރީކުރެވިފަިއވާ ތަނެްއގެ ގޮުތގަިއ؛ޓަރަޖިސް
 

ފުލުހުންގެ ވަޒީާފއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަާސސީ ތަމްރީނު   (2)   

ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭ ފުލުހުން، ޢާންމު  އިތުރަށް،ދިނުމުގެ 

    ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކަިއ 

އެ ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާައކާގުޅޭ ތަމްރީނު ރާވައި ހިންގާ 

 ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި؛ އަދި 
 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުްނހުރި މަޢުލޫމާތު   (3)   

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭުނންވާނެ ހުނަރު އުނގަންނައިިދނުމަށް 

ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްަތްއ ހިމަނައިގެން ތައްޔާުރކުރެިވފައިާވ 

ކްލާސްރޫމްތަކާއި ކިަޔވައިިދނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެްނމެހައި 

 ވެފަިއވާ ަތނެއްގެ ގޮތުަގެއވެ.މުވަސީލަތްތައް ާޤއި
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުެގ  )ނ(  

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތިރީަގއި ަބޔާންކޮށްފައި ެއވަީނއެވެ.
 

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ އެންެމހައި   (1)   

މިންގަނޑުތަކާިއ އުސޫލުަތްއ ކަނަޑއެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ކޮމިީޓގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުން؛ ޕޮލިސް ޢައްޔަންކުރާ
 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ެދވޭ ފަރާްތތަކަށް ފުލުހުންގެ އަސާީސ ަތމްރީނު   (2)   

 ކޯސް ހިންގުން؛
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ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަްށޓަކައި   (3)   

 ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނުތައް ހިންގުން؛

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3ވަނަ ނަންބަރު އަދި )( 2)އަކުރުގެ މި   (4)   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަމްރީނުތަކުެގ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ކުުރން؛ އަދި 

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާިއރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން ތަމްރީނު   (5)   

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް، އެފަދަ 

 .ބެލެހެއްޓުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އުފައްދާ ތަމްރީުނގެ މަރުަކޒުން ހިންގާ  )ރ(  

ތަމްރީނުތަކުގެ ބަިއވެރިންނާއި ތަމްރީނުދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާ ގުޭޅގޮތުްނ 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަާކއި، އެޫނންވެސް ކަމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ތަމްރީނު ދެވޭ މީހުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ތަްމރީނުގެ މަރުކަޒުްނ ދޭ  38މި ޤާނޫނުގެ   .39

ތަމްރީނުތަކުގެ ބަިއވެރިން، އެފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ މުއްދަުތގަިއ 

މަރުަކޒުން ކަނަޑއަޅާ އުސޫލުތަާކއި ފުލުހުންގެ ަދއުުރ ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ 

 އަދާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަާވއިުދތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ތަކުގައި ހަތިޔާރު ނު ތަމްރީ 

 ބޭނުންކުރުން 
ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅެ   .40

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ނުބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީ

އެގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ ހަތިޔާރު ގެންގުެޅ، 

ބޭނުންކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާއި ަތމްރީނުތަކުގައި ހަތިޔާުރ 

ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ގެންގުޅުމަާށއި ބޭނުންކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރުމަށް ދި

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ އެނޫންެވސް ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތންނެވެ.

 

ތަމްރީނުތަކުން ފާސްނުވާ 

 ފަރާތްތައް 
ތަކުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މްފުލުހުންނަށް ހިންގާ އެިކއެިކ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ  .41

 ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ވާޖިބުގައި ނިޔާވުމާއި އަނިޔާވުން 

 

 

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި ފުލުހަކު ިނޔާެވއްޖެނަމަ، އަންނަނިިވ  )ހ(  .42 ވާޖިބުގައި ނިޔާވުން 

 މީހުންނަށް، މި މާއްދާއާ ޙަާވލާދީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި

ތް ޔަކަނޑައަޅާ ޢަދަދަާކއި އުސޫެލއްގެ މަތިން، ދައުލަތުގެ ާޚްއޞަ ޢިނާ

 ޙައްޤުވާެނއެވެ.

 ނިޔާިވއިރު އިނދެގެން ހުރި މީހާ އެހެން މީހަކާ އިންނަންދެން.  (1)   
ނިޔާިވއިރު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ބަނޑުގަިއވާ ަދރިފުޅު   (2)   

އަހަރު )އަށާރަ(  18ވިހެއުމަށްފަހު، އެ ދަރިފުޅުެގ ޢުމުރުން 

ވަންދެން އަދި ޝަރުީޢޮގތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން އޭނާގެ 

)ައށާރަ(  18 ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަުށގައި ތިިބ ދަރިންގެ ތެރެއިން

 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރެންދެން. 18އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނަށް 

ނިޔާިވއިރު ދުނިޔޭަގއި ިތބި މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގަިއ   (3)   

 ތިބިހާހިނދަކު.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަުތގެ ޚާްއޞަ ޢިނާޔަތުގެ  )ށ(  

ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާ ފަިއސާައކީ، ނިާޔވި ފުލުހަށް، އޭނާ ނިޔާވި ދުވަުހ 

ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް އެްއކޮށްލުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާެގ 

)ސަތޭކަސާޅީސް އިންސައްތަ( އާ ެއއްވަުރެގ ޢަދަދަކަށް  140%

 ވާންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭ ދައުަލތުގެ ޚާއްަޞ  )ނ(  

ޢިނާޔަތުގެ ފައިާސގެ ތެެރއިން، ކޮންމެ މަހަކު ދެވޭނެ ޢަދަދާިއ، އެ ަފއިާސ 

އި ބަޔާންކުާރ ގަާވއިދުަގިއ ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލުަތއް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަުތގެ ޚާްއޞަ ޢިނާޔަތުގެ  )ރ(  

މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާ ފައިސާ އެކަކަްށވުރެ ގިނަ 

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ބައެްއގެ މެދުގައި އެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިާސ ބެހިގެންދާނެ 
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އިންސައްަތ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މަށް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި މަރުވުންކަ )ބ(  

ބުނެފައިއެވަނީ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެްއގައި އެމީހަކު 

 މަރުވުމަށެވެ.

ކުތުމާ ހަމައިން ޑިއުޓީ ނުޑިއުީޓއަށް ދިޔުމަށް ދިރިުއޭޅތަނުން   (1)   

ނިމުމަށްފަހު ދިރިއުޅޭ ތަނަށް އެނބުރި ދިޔުމާ ދެމެދު ެއމީހަކު 

 މަރުވުން؛ ނުވަތަ 
އެނޫންވެސް ަގޑިެއއްަގއި، ކަނޑަެއޅިގެްނ ރަސްމީ ގަޑީަގއި ނުވަތަ   (2)   

ފުލުހަކާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ ަވކި މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނުވަތަ ަވީޒފާއެއް 

ނުވަތަ މަސަްއކަތެއް ުނވަތަ ކަމެއް ކުރުުމގެ ތެޭރގަިއ ެއމީހަކު 

 މަރުވުން؛ ނުވަތަ 
( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މަސްއޫިލްއޔަތެއް 2މި އަކުރުގެ )  (3)   

ނުވަތަ ަވޒީފާއެއް ުނވަތަ މަަސއްކަތެއް ުނވަތަ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކަިއ 

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ތެޭރގައި އެމީހަކު މަުރވުން؛ 

 ނުވަތަ

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުެގ ތެރޭގަިއ، މީހެއްގެ ފަރާތުްނ ލިބޭ   (4)   

 އަނިޔާެއްއގެ ސަބަބުން އެމީހަުކ މަރުވުން.
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާނަކުރުމުގަިއ، އަންނަނިވި  )ޅ(  

 ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ނިޔާވުމެއް ނުހިމެނެެއވެ.

 ފުލުހަކަށް ހުރެ ޤުދުރަތީ މަރަކުން މަރުވުން.  (1)   

 އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހުމާލުން ހިނގާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން.  (2)   
ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ނޫންކަމެއް ކުރުމުގެ ފުލުހަކު ކުރުމަށް   (3)   

 ނަތީޖާއެއްެގގޮތުން.

     ޤާނޫނުގައި ހުއްަދގޮތުަގއި ޮކށްފައިވާ އަމުަރކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ   (4)   

 އެ އަމުެރއްގެ ާދއިރާއިން ބޭުރން ކުރާކަމެްއގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން.
 އަމިއްލައަށް މަުރވުން.  (5)   
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ާޙލަތްތަކުގަިއ ވާޖިުބގަިއ ނިާޔވާ ފުލުހުންގެ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  )ކ(  

ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާަޔތްތައް، މި މާއްާދގައި ަކނޑައަޅާފަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންގެ ރެކްޫރޓުންނަށްވެސް ލިބިގެންެވެއވެ.

 

ނުވަތަ  ފުލުހަކު އެމީހެއްެގ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ހަށިގަނޑަށް މާއްދީ )ހ(  .43 ވާޖިބުގައި އަނިޔާވުން 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާެއއްެވއްޖެނަމަ، އެ އަނިާޔގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަްށ 

ފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު މި މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަޅާ އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ދައުލަތުން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ފުލުހަކު އެމީހެއްެގ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގިއ މި  )ށ(  

އަނިާޔވުންކަމަށް ބުނެފައިެއވަީނ، އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުންކުެރ ޙާލަތެއްަގއި 

 އެމީހަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއަެށވެ.

ރަސްމީ ގަޑީަގއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ަގޑިެއއްަގއި، ކަނޑަެއޅިގެްނ   (1)   

ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ ަވކި މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނުވަތަ ަވީޒފާއެއް ފުލުހަކާ 

ނުވަތަ މަސައްކަެތއް ުނވަތަ ަކމެއް ކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ އަނިާޔވުން؛ 

 ނުވަތަ

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މަސްއޫިލްއޔަތެއް 1މި އަކުރުގެ )  (2)   

ކުރުމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ ަވޒީފާއެއް ުނވަތަ މަަސއްކަތެއް ުނވަތަ ކަމެއް 

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އަނިޔާ؛ ނުވަތަ

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2( ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ )1މި އަކުރުގެ )  (3)   

ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމާ ސީދާ ގުުޅވަިއގެްނ 

 ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ދޭ އަނިޔާ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި ވާޖިބުަގއި އަނިޔާާވ ފުލުހުންނަށް  )ނ(  

ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް، މި މާއްދާގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން 

 ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓުންނަށްވެްސ ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ފުލުހަކަށް ނުވަތަ ރެކްރޫޓަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާ   .44 އަނިޔާއަށް ބަދަލު ހޯދުން 

ގުިޅގެން، އެކަުމގެ ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އެމީހަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ 
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ދަށުން މައިގަނޑު ދެ ބާވަތެްއގެ ބަދަލު އެ އަނިޔާ އޭނާއަށް ދިން ފަރާތުން ހޯދުމުގެ 

 ހަކަށް ނުވަތަ ެރކްރޫޓަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.ޙައްޤު އެ ފުލު

 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު. )ހ(  

 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު. )ށ(  

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި  44މި ޤާނޫނުގެ   .45 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

 ނަގައިެދވޭނީ އަންނަނިވި ާބވަުތގެ ބަދަލެވެ.

ވާޖިބު އަާދކުރުމުަގއި އޭާނއަށް ލިބޭ އަނިާޔއާ ުގޅިގެން ޞިއްީޙ ފުލުހެއްގެ  )ހ(  

ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި ޚަރަދު ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ފަރުާވ 

ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ަޚރަދު ނުވަތަ ެއކަމާ ގުިޅެގން ކުރިއަށް 

އޮތްތަނުަގއި ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިްނ ދައުލަތުން 

 މަޖައްސައިދެވެން ނެތް ޚަރަދުގެ ބަދަލު.ހަ

        ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި އޭނާއަށް ލިބޭ އަނިާޔއާ ގުިޅގެން، )ށ(  

މައްސަަލއިަގއި ކޯޓުްނ ޙުކުމްކުރުމާ  އެ އަިނޔާިވ ދުވަހުން ފެށިެގން އެ

އެއްވެްސ ހަމައަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިިސއްަޔތުން 

 ޚަރަދެއް ކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ ަޚރަދެއްގެ ބަދަލު.

 މައްސަލަިއގައި ދަޢުާވކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު. )ނ(  
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ގޮތުގަިއ  44މި ޤާނޫނުގެ   .46 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

 ބަދަލެވެ. ނަގައިެދވޭނީ އަންނަނިވި ާބވަްތތަކުގެ

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި އޭނާއަށް ލިބޭ އަިނޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްެގ  )ހ(  

 އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު. ، ގޮތުން
ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި އޭނާއަށް ލިބޭ އަިނޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްެގ  )ށ(  

 ނެިތދިއުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެްއލުމުގެ ބަދަލު.ގޮތުން، އޭާނގެ ގުަނވަނެއް 

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި އޭނާއަށް ލިބޭ އަިނޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްެގ  )ނ(  

އޭނާެގ ގުަނވަނެއް މަސައްކަތް ނުކުރުުމގެ ސަަބބުން ލިބުނު  ،ގޮތުން

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލު.
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އޭނާއަށް ލިބޭ އަިނޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްެގ ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި  )ރ(  

ގޮތުން އޭނާގެ ގުނަވަެނއް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަަބބުން ނުވަތަ 

ގުނަވަެނއް ނެތިދިއުމުގެ ަސބަބުން ކުރިން ދިރިއުޅެމުން އައިގޮތަްށ 

 ދިރިއުޅެން ކުރިމަތިވާ ހުރަހުެގ ބަދަލު.
ލިބޭ އަިނޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްެގ ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި އޭނާއަށް  )ބ(  

ގޮތުން، އެ އަނިާޔގެ ފަހުން ދިރިއުޅުމުަގއި އެްއވެސް ވޭނެއް ނުވަތަ ތަދެއް 

 އިޙްސާސްކުރަން ޖެހިފަިއވާނަމަ، އެކަުމގެ ބަދަލު.

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި އޭނާއަށް ލިބޭ އަިނޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްެގ  )ޅ(  

އަާދކުރުމަށްހުރި ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިފަިއވާ ެގއްލުމުގެ ވަޒީފާ ، ގޮތުން

 ބަދަލު.

        ފުލުހެއްގެ މުދަލަކަށް ލިބުުނ ެގއްލުން މަރާމާތުކުރެވޭެނ ޙާލަތުގައި )ކ(  

        ރާމާތުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު ނުވަތަ ލިބުނު ގެއްލުމަީކ މަެއއްެޗއް  އެ

އިޢާދަނުކުެރވޭފަދަ ގެއްލުމެއްނަމަ އެފަދަ ެއހެން މުދަލެއް އެްއެޗއް އަލުން  އެ

 ހޯދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު.
 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގިއާވ  43ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  .47 ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ މިންވަރު 

      ލިބޭ ފުލުހަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ޚަރަދު ފިޔަވަިއ،  ގޮތުގެމަތިން އަިނޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ  44މި ޤާނޫނުގެ 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ަބދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި، އެ ަމއްސަލަެއއްަގއި 

ހިމެނިގެންވާ ކަންކަުމގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، ފުލުހަކަށް ާވޖިބުގައި ލިޭބ 

ްއގެ ބަދަލެއް، ކިާހ އަނިޔާއާ ުގޅިގެން އެ ފުލުހަކަށް ނަގައިދޭނީ، ކޮން ާބވަތެ

ަޙވާލާދީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ކޯޓުްނ  އާމި މާއްދާ މިންވަރަކަށްކަން ކަނޑަައޅާނީ،

 ގޮުތގެމަތިން، ކޯޓުްނނެވެ. ކަނޑައަޅާ މިްނގަނޑުތަަކކާ ެއއްގޮްތވާ
މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން  ،މައްސަލަިއގެ ޢަދުލު އިންސާުފ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި )ށ(  

ބަދަލު ނަގައިދެވިދާެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން ބަދަލު 

ނަގައިދިނުމުަގއި، އަންނަިނިވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ކޯޓަށް 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.
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ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ަބދަލު   (1)   

 ނަގައިދިނުން.

ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ޯކޓުން   (2)   

 ކަނޑައަޅާ ަބއެއް ކަންތައްތަަކށް ބަދަލު ނަގައިދިނުން.
ކުރިން ބަދަލު ނަގައިދީަފއިވާ މައްސަލަެއއްަގއި ދިމާވެަފއިވާ ޙާލަތާ   (3)   

ޙާލަތުަގއި ަނގަިއދިން އެްއގޮތް މަްއސަލަެއއްނަމަ، ުކރިން ދިމާވި 

 ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ނަަގިއދިނުން.
 

ޙައްޤުނޫން އަނިޔާއަށް ބަދަލު 

 ނަގައިދިނުން 
 ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަާދކުރުމުަގއި ފަރުދަކަށް ލިބޭ ޙައްޤުނޫން އަނިޔާއަްށ،  )ހ(  .48

އެ އަިނޔާ އޭާނއަށް ދިން ފުލުހެއްގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ 

 އެފަރުދަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޙަްއޤުނޫން އަނިޔާކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ، ފުލުހަކު  )ށ(  

ކުރުން ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއްކުުރމުގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން 

ފުލުހުން ޤާނޫނުގައި ހުއްދަނޫން ބާރެްއގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ 

ބޭނުންކުރަން ޤާނޫނުގައި ުހއްދަ ބާރެއް އެ ބާރު ބޭނުންކުރުަމށް ހުއްދައޮްތ 

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ަފރުދަކަށް ލިބޭ 

 އަނިޔާއަެށވެ.
 

ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމަގއި ފަރުދަކަށް ލިބޭ ަޙއްޤުނޫން އަނިާޔއެްއގެ  )ނ(  

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެފަރުދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސީދާ 

 އަންނަނިވި މަިއގަނޑު ދެ ބާަވތުގެ ބަދަލު ނަގައިެދވޭނެެއވެ.
 

 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު؛  (1)   
 

 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު.  (2)   

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ގޮުތގަިއ ނަގައިެދވޭނީ،  )ރ(  

ފަރުދަކަށް ލިބޭ ޙައްޤުނޫން ައނިޔާއާ ގުިޅގެން، ފަރުދަކަްށ ިލބުނު ގެއްލުން 

ރަނގަޅުކުރުމަށް އެފަރުދަކު ޞިއްޙީ ފަރުާވ ހޯދުމަށްޓަކަިއ ކުރި ޚަރަދު 

 ހޯދުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ެއކަމާ ގުިޅގެން ހޯދަމުންދާ ޞިއްޙީ ފަުރވާ
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ގުިޅެގން ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ހޯދަންޖެހިފައިވާ  ޚަރަދު ނުވަތަ އެކަމާ

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބަދަލެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަަދލުގެ ގޮުތަގއި  )ބ(  

 ާބވަުތގެ ބަދަލެވެ.ނަގައިެދވޭނީ އަންނަނިވި 
 

، ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤުނޫން އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާެއްއގެ ޮގތުން  (1)   

 އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލު؛

ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤުނޫން އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން،   (2)   

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު؛އޭނާގެ ގުަނވަނެއް ނެތިދިއުުމގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

 ،ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤުނޫން އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާެއްއގެ ޮގތުން  (3)   

އޭނާގެ ގުަނވަނެއް މަަސއްަކތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލު؛
ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤުނޫން އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ޮގތުން   (4)   

މަަސއްަކތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ނުވަތަ އޭނާގެ ގުަނވަނެއް 

ގުނަވަެނއް ނެތިދިއުމުގެ ސަަބބުން ކުރިން ދިރިއުޅެމުން އައިގޮތަށް 

 ދިރިއުޅެން ކުރިމަތިވާ ހުރަހުެގ ބަދަލު؛

ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤުނޫން އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން،   (5)   

ވޭނެއް ުނވަތަ ތަދެއް އެ އަިނޔާެގ ފަހުން ދިރިއުޅުުމގަިއ ެއއްެވސް 

 އިޙްސާސްކުރަން ޖެހިފަިއވާނަމަ، އެކަުމގެ ބަދަލު؛

 

، ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤުނޫން އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާެއްއގެ ޮގތުން  (6)   

ވަޒީާފއެއް ލިބުމަށްހުރި ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިާވ 

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލު؛

 

 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު.މައްސަލަިއގައި ދަޢުާވކުރުމަށް   (7)   

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި، އެ މަްއސަލައެްއގަިއ  )ޅ(  

ހިމެނިގެންވާ ކަންކަމުގެ ަމްއޗަށް ބިނާކޮށް، ފަރުދަކަށް ިލބޭ ޙައްޤުނޫން 

ކޮން ބާވަެތއްގެ ބަދަލެއް، ކިާހ ، އަނިޔާއާ ގުިޅގެން އެފަރުދަކަްށ ނަގައިދޭނީ
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ކަނޑަައޅާނީ، މި މާއްދާއާ ަޙވާލާދީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ކޯޓުްނ މިންވަރަކަށްކަން 

 ކަނޑައަޅާ މިްނގަނޑުތަަކކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، ކޯޓުްނނެވެ.

 

މި ާމއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ، ފަރުދަކަށް ލިބޭ ޙައްޤުނޫން ައނިޔާއާ ގުިޅގެން )ކ(  

ތެރެިއން ބަދަލު ނަގައިެދވިދާނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަުމގެ 

ނަގައިދިނުމުަގއި، އަންނަިނިވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ކޯޓަށް 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަދަލު   (1)   

 ނަގައިދިނުން؛
 

ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ޯކޓުން   (2)   

 ކަނޑައަޅާ ަބއެއް ކަންކަމަށް ަބދަލު ނަގައިދިނުން؛
 

ކުރިން ބަދަލު ނަގައިދީަފއިވާ މައްސަލަެއއްަގއި ދިމާވެަފއިވާ ޙާލަތާ   (3)   

އެްއގޮތް ޙާލަެތއް ހިމެނޭ މައްސަލަެއއްނަމަ، ކުރިން ދިމާވި 

 ޙާލަތުގައި ނަަގއިދިން ބަދަލާ އެްއގޮތް ބަދަލެއް ނަަގއިދިނުން.
 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޝަނަރ

 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ  )ހ(  .49 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

 އިސް މަޤާމެވެ.
 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޭއނާގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަާކއި، މަސްއޫލިއްޔަުތ  )ށ(  

 އަދާކުރާ ގޮތާމެދު ަވޒީރަށް ޖަާވބުދާރީވާންވާނެެއވެ.
 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ާޢންމު ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިެއވަނީެއވެ.  .50 ގެ ޢާންމު ޒިންމާ ރު ކޮމިޝަނަ 
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނާވ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތް ހިންގައި  )ހ(  

ބަލަހައްޓައި ކޮންޓްރޯލުކޮށް އަދި ފުލުހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުދީ، 
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އަމުރުކޮށް، އެްނގުން އަންަގއި އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހިންގުމުގެ 

 އެންމެހައި ޒިންމާ އުފުލުން.
 

އި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމުގައި އާ ފުލުހުންގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގަ )ށ(  

އެންމެ  ،ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ެއންމެ ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންޮކށް

 ފުރިހަމައަށް ނަތީޖާ ނެރެދެވޭގޮތެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރުން.
 

ފުލުހުންގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަުކން އަދާކުރާނެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮބައިކަން  )ނ(  

ކަނޑައެޅުާމއި، ަވކިަވކި ުފލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ 

 ކޮބައިކަން ކަނޑަެއޅުން.
 

ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޭޅގޮތުން ވަިކވަކި ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ  )ރ(  

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ ވަިކ 

މަޤާމުތަކެއްަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ުނވަތަ ވަކި ގިންތިއެްއގައި ިތޭބ 

ރުތަކަށް އެިކއެިކ އަމުރުތައް ކުރުމާއި ެއ އަމު ،ބަޔަކަށް އަމާުޒކޮށް

ކޮމިޝަނަރަށް  ،ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ އަމުރުަތއް ހިންގުން ހުއްޓުުމގެ ބާރު

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ވަކި އޮޕަރޭޝަނެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ބަހާއެްއ 

އެއީ ސީދާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ބެލުމުގެ ަދށުން ހިންގާ 

އޮޕަރޭޝަނެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ބަހާއެްއ ކަމުގަިއ 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.
 

އި ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތް އާހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގަފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް  )ބ(  

އި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުުމގައި އެްއވެްސ ފަރާތަކާއެުކ އާހޯދުމުގަ

ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ  ،އެއްބަްސވުމެްއ ސޮިއކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ

ނަމުގައި އެ ެއއްބަސްވުެމއްަގިއ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރަށް ނުވަތަ 

 އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް ޮސއިކުެރވިދާނެެއވެ.
 

            ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ ބާރު ލިބިގެންވަނީ )ޅ(  

    މި ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ އުސޫލުތަކާިއ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި 

 ގަާވއިދުތަުކގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއެވެ.
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 އްދާގައިމާވަނަ  75ކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ންކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ )ހ(  .51 ކުރުން ން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕޮލިސް ބޯުޑން ވަޒަްނކޮށް ަވޒީރަށް ހުށަަހޅާ ނަންތަކުެގ 

 ތެރެއިން، ަވޒީރުގެ ލަާފގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
ަވނަ މާއްދާގަިއ  53ކުެރވޭ މީހަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ންކަމަށް ޢައްޔަރުކޮމިޝަނަ )ށ(  

ކުރެޭވއިރު ދިެވހި ފުލުހުންގެ ންބުނާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ، މަޤާމަށް ޢައްޔަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުްނ  ޓްޚިދުމަތުގެ ވަޒީާފގައި އެސިްސޓަން

 ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްަގއި ހުރި ފަރާތަކަށްވާންވާެނއެވެ.

ިލސްގެ މަޤާމަށް ޕޮމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް  )ނ(  

 އެފަރާތަކީ މި ޤާނޫާނ އެްއގޮތަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަމަ 

ކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް ަކމުގައި ބަލަންވާނެެއވެ. އެ ޙާލަތުގަިއވެްސ ންޢައްޔަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ ގުޭޅގޮތުން މި ޤާނޫނުެގ 

 މާއްދާތައް އެ މަޤާމުަގއި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެެއވެ.
 

ވަނަ ާމްއދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތުަގއި  51މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .52 ކުރާނެ ގޮތް ން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ 

ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ންގެ މަާޤމަށް މީހަކު ޢައްޔަރުމެނުވީ، ކޮމިޝަނަ

ޙާލަތެއްަގއި، ެއކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ 

ޒިންމާއެެކެވ. އެގޮތުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމަކީ ވަޒީރުގެ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ކުރިްނ  90ގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ރުކޮމިޝަނަ

 ކުރަންވާނެެއވެ.ންފުރުޞަތު އޮތްކަން އެްނުގމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާ އެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް  )ށ(  

ފުުރޞަތުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 

ފަރާތްތަކާ ޕޮލިސް ބޯޑުން އިންޓަރިވއުކޮށް، އެފަރާތްތަުކގެ ޤާބިލުކަން 

 ވަޒަންކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ހުށަހަޅާ ނަންތައް  )ނ(  

ޕޮލިސް ބޯޑަށް ލިބުމުން، އެމީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިީޓ 

ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުންގެ ްޕރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރްޑސް ކޮމާންޑް 

        ، މެދުވެރިކޮށް، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ރިޕޯޓެްއ ހުށަހެޅުމަށް
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އެ ދެފަރާތަށް، ޕޮލިސް ބޯޑުން އަންގަންވާެނެއވެ. އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ހޯދުމުެގ 

 ބޭނުމަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ވަޒަންކުރުެމވެ.
 

 ކަމަށް ކަނޑަެއޅުމަށް އޭނާގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާަކން.ރުކޮމިޝަނަ  (1)   
 އޭނާގެ އަބުރުވެިރކަން ހުރި ނިސްބަތް.  (2)   

ކުރަން ނުފެންނަ އެއްވެސް ންމަޤާމަށް އޭނާ ޢައްޔަގެ ރުކޮމިޝަނަ  (3)   

 ސަބަބެއް އޮތްކަމަްށވާނަމަ އެަކން.
 

ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ނަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ންކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަރުކޮމިޝަނަ )ރ(  

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

އެކަމާމެދު ، ހުށަހެޅިއްޖެހިނދެއްގައި ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަްށ 

 އެފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތުގެ ިރޕޯޓެއް ޕޮލިސް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓަށް ޮޕލިސް ބޯޑުން  )ބ(   

ނަމަކާ ގުޭޅގޮތުން އެކުލަވާލާ ރިޯޕޓެއް ޕޮލިސް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެ

 ވަޒީރަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ބޯޑުން 
 

ކަމުގެ މަޤާމުގައިުހރި މީހެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އޭނާ ރުކޮމިޝަނަ )ޅ(  

ކުރަން ަވޒީރަށް ފެންނަ ންމަޤާމަށް އަލުން އިތުރު އެއް ދައުރަށް ޢައްޔަ އެ

މަޤާމަށް އެދޭ މީހުން،  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ،ޙާލަތުގައި 

 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ުއސޫލެއް ުނހިނގާނެއެވެ. އެ

 

ކުރުމުގައި ން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ 

 ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 
ކުރާ މީހާގަިއ އަންަނނިވި ޝަރުޠުަތއް ން ކަމަށް ޢައްޔަރުކޮމިޝަނަ  .53

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.
 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުާރ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  12މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ކިަބިއގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސިފަތަްއ 

 ހުރުން؛

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ ީމހެއް ކަމުަގއި  )ށ(  

 ؛ނުވުން

 ؛ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިުތވެފައި ުނވުން )ނ(  
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ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ތަޢުލީމާއި،  )ރ(  

ޕޮލިސް ބޯުޑން ކަނޑައަާޅ ، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ އަދި ޞިއްޙަތު

 ؛މިންގަނޑަކަށް ހުރުން

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގިއވުްނ އަދި ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްިޔތަކު ކަމުގައި  )ބ(  

 ނުވުން.
 

          )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ަދއުރަކަެށވެ.  4ކުެރވޭީނ ންކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ  .54 މުއްދަތު  ގެ މަޤާމުގެ ރު ކޮމިޝަނަ 

)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުގެ އިުތރު އެއް ދައުރަށް އޭނާ  4އެ ދައުރު ފުރިހަމަވުމުން، 

 ކުރެވިދާެނއެވެ.ންމަޤާމަށް ޢައްޔަ އެ
 

ކޮމިޝަނަރ މަޤާމުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން 
ސަބަބު ، ކޮމިޝަނަރ އޭާނގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ )ހ(  .55

 ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.، ބަޔާންކޮށް
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް  )ށ(  

އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރަންދެން ފޮނުވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތްއ އަދާކުރަމުން 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް މެދުވެިރެވއްޖެަކމަށް ވަޒީރަށް  )ހ(  .56 ކޮމިޝަނަރ މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

އެދި ފެނިއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނަރ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަަހޅަންވާނެެއވެ.
 

ކޮމިޝަނަރުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ތަޙްީޤޤުކޮށް   (1)   

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން އެ މަްއސަލަެއއްަގިއ 

 ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމުން.
 

 .ޙާލަަތކާ ގުޅޭޮގތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުެޅދުންދިމާވާ ޞިއްޙީ   (2)   
 

ފުލުހުންގެ ތައުދީބީ ފިަޔވަެޅްއ އެޅޭ ކުށެްއ ކަުމގައި ބެެލވޭ ކުށެއް   (3)   

 ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުން.ރުކޮމިޝަނަ
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ޕޮލިސް  ،މަޤާމުގައި ހުރެ ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއް އޭނާ ކޮށްފިކަމަށް  (4)   

ލަބިްއޔަތުން ޣުބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބަިއގެ އަ

 ކަނޑައަަޅއި، އެކަން ވަޒީރަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން.
 

ކުރިކަމެްއގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަެމއްެގ ސަަބބުން   (5)   

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ަމޤާމު އަދާކުރަން ބޭނުންވާ އިުތބާރާއި 

އިޙްތިރާމު ގެއްިލއްޖެކަމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ިތންބައި 

 ނިންމުން. މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
 

 ރމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކޮމިޝަނަ )ށ(  

ވަކިކުރުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ަވޒީރު ހުށަހަޅައިިފނަމަ ނުވަތަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނަރުގެ އިތުބާރު ެގއްލިއްެޖކަމަށް ފެނިއްޖެ 

ޙާލަތެއްަގއި ކޮމިޝަނަރުކަމުެގ މަޤާމުން އެމީހަކު ވަކިުކރުމުގެ ބާރު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

 

 ގެ މަޤާމު ހުސްވެްއޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަެއވެ.ރުކޮމިޝަނަ )ހ(  .57 ގެ މަޤާމު ހުސްވުން ރު ކޮމިޝަނަ 
 

 މަރުވުން؛  (1)   
 

މަޤާމަށް ައލުން  ކުރި ުމއްދަތު ހަމަާވއިރު އޭނާ އެންޢައްޔަ  (2)   

 ކޮށްފައި ުނވުން؛ންޢައްޔަ
 

ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުން ވަނަ މާއްދާަގއިވާ  56މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ވަކިކުރުްނ؛
 

 )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރު ފުރިހަމަވުން؛ 60މުރުން ޢު  (4)   
 

 އިސްތިޢުފާދިނުން.  (5)   
 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމު ހުސްވާ ތާރީޚުން  )ށ(  

ވަނަ  51)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުގެ  45ފެށިގެން 

މަޤާމަށް މީހަކު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 52މާއްދާއާއި 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ

 
ފުލުހުންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އިސް މަޤާމުގައި އަދި ރޭންކުގައި ހުންނާނެ  )ހ(  .58 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެއވެ. ޑެިޕއުޓީ ކޮިމޝަނަރ އޮފް ފުލުހަކީ ޑެޕިއުޓީ 

 ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށް ެއއް ފުލުހަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.
 

ވެ ނެތް މުކޮމިޝަނަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމަށް ޤާއި )ށ(  

ޑެޕިއުީޓ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ަވގުތީޮގތުން ރުޙާލަތެއްަގއި ކޮމިޝަނަ

ކޮމިޝަނަރާ ޙަވާލުކުރެވިދާެނެއވެ. ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްގެ 

ރޭންކުގަިއ ހުރީ އެންމެ ފުުލހެއްނަމަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނެތް 

މަޤާމާ ޙަވާުލވާނީ ޑެިޕއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްެގ  ޙާލަތެއްަގއި އެ

ޕޮލިސްގެ  ރޭންކުގައި ހުރި އޮފިސަރެވެ. ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް

ރޭންކުގަިއ ެއކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިނަމަ އޭގެ ތެރެިއން ޙަވާލުވާެނ 

 ވެ.ރެޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަެރއް ކަނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނަ
 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ވާޖިބު  )ނ(  

މަޤާމަށް މީހަކު  ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި އެ ރއަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަ

ގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ަވގުތީގޮުތން އަދާކުރާނީ ރުކުެރވެންދެން ކޮމިޝަނަންޢައްޔަ

ވެ. ޑެިޕުއޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންުކގަިއ ރެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަ

    ހުރީ އެންމެ ފުލުހެއްނަމަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނެތް ޙާލަތެއްަގިއ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ޭރންކުގައި ހުރި މަޤާމާ ޙަވާލުވާނީ ޑެޕިއުީޓ  އެ

އޮފިސަރެވެ. ޑެޕިއުޓީ ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންުކަގއި ެއކަކަްށވުރެ 

ގިނަ މީހުން ތިބިނަމަ އޭގެ ތެރެއިން ޙަވާުލވާނެ ޑެިޕއުޓީ ކޮމިޝަނަރެްއ 

 ކަނޑައަޅާނީ ވަޒީެރވެ.
 

ޝަރުޠަކީ މި ޤާނޫނުގަިއ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސްގެ ރޭންުކގެ  )ރ(  

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ިކބައިަގއި ހުންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ޝަރުޠުތަކެވެ.
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ޑެިޕއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްގެ  )ބ(  

މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކީ މި ޤާޫނނާ އެްއގޮތަށް 

ކޮށްފަިއވާ ފަރާެތއް ކަުމގައި ބަލަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ާޙލަތުގަިއވެްސ ންއްޔަޢަ

       ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާ ުގޅޭގޮތުން 

 މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް އެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހެއްގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ޒިންމާއަކީ، ފުލުހުންގެ ަދއުުރ އަދާކުރުމުގެ ގެ ޢާންމު ރު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަ )ޅ(  

އެންމެހައި ކަންކަން ާރވަިއ ދުވަހުންދުވަހަށް ހިންގައި ެބލެހެއްޓުމުގަިއ 

ކޮމިޝަނަރަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް ޙަވާލުކުާރ 

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުެމވެ.

މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުމުގަިއ، ޙަާވލުކުރެވޭ  ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރާ )ކ(  

ިއދުން ލިބިދޭ ވާ ކޮމިޝަނަރަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަ

ކޮިމޝަނަރ އޮފް  ،ބާރާއި އިޚްިތޔާރުން ބަެއްއެގ ބޭނުންހިފުމުގެ ހުއްދަ

 އުޓީ ކޮމިަޝނަރަށް ދެވިދާނެއެވެ.ޕި ޑެ ،ޕޮލިސްއަށް
  

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ 

 ވަކިކުރުން ކުރުމާއި ން ޢައްޔަ 
މަޤާމުން އޭނާ  މަޤާމުން ަވކިކުުރމާއި، އެ  އެ ،ކުރުމާއިން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ  .59

އިސްތިޢުފާދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރާނީ މި ޤާނޫނުގަިއ ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސއާ 

 ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންވެގެްނވާ އުސޫލުންެނވެ.

 

ގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި ޑެޕިއުީޓ ވެ ސަބަބެއް މެދުވެރިއެްއވެސް  )ހ(  .60 އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ރޭންކުގަިއ ެއްއވެސް ފުލުހަުކ ނެތް ޙާލަތެްއ 

އްގެ ގޮުތަގިއ އެގްެޒކެިޓވް ރެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެްކޓިންގ ކޮމިޝަނަ

 ދާނެެއވެ.ވަޒީރަށް ކަނޑައެޅި ،ރޭންކުގެ ފުލުހަކު ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން

ގެ ަމޤާމުގައި ފުލުހުންެގ އޮފިަސރަކު އެންމެ ރު އެކްޓިްނގ ކޮމިޝަނަ )ށ(  

 )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ުމްއދަތަށެވެ.  45ގިނަެވގެން ބެހެއްޓޭނީ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރަށް  )ނ(  

އިޚްިތޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ަހއިސިްއަޔތު އެކްޓިްނގ ލިބިދޭ އެންމެހައި ބާރާއި 

 ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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 ދިހަވަނަ ބާބު 

 އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު 

 
ގޮުތގެ  ނެމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަވޒީރު ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީުޛކުރާ )ހ(  .61 އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު 

ޕްލޭންތައް އެކުަލވާލުމާއި، ޮކމިޝަނަރަށް ލަފާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުަގއި 

ކޮމިޝަނަރަށް ލަފާ ދިނުމަށް އެްގޒެކެިޓވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯުޑގެ ނަމުަގއި 

 ބޯޑެއް ކޮމިޝަނަރ ެއކުލަވާަލންވާނެެއވެ.
 

މެންބަރުންގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ބޯުޑގައި ހިމެނޭ  )ށ(  

 ނަންތައް ކޮމިޝަނަރ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބޯޑު ހިންގުމުގެ ަގވާއިުދ  )ނ(  

 ރ އޮފް ޕޮލިސް އެުކލަވާލަންވާނެެއވެ.ނަކޮމިޝަ
 

އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
މެނޭޖްމަންޓް ބޯުޑ އެކުެލިވގެންވަނީ އަންނަނިިވ މަޤާމުތަކުގެ އެްގޒެކެިޓވް  )ހ(  .62

 މައްޗަށެެވ.

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛  (1)   

 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް؛ އަދި   (2)   

ަގއި ކަނަޑއަާޅފައިާވ ޖައިކޮމާންޑް އަދި ަޑއިރެކްޓަޭރޓް ދަރަ  (3)   

 ބަހާތަކުގެ ވެރިން.

ނުވަތަ  ރބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނައެްގޒެކެިޓވް މެނޭޖްމަންޓް  )ށ(  

 އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފަރާތެކެެވ.

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުން އަދި އެހެނިހެން މަޤާމުތައް 

 
އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރުންެގ މަޤާމުތަކަކީ، ފުލުހުންގެ ކޮިމޝަންޑް އޮފިސަރުްނގެ   .63 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމު 

ތެރެއިން، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންެޑންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންުކގެ 

 ފުލުހުންނެވެ.
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އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއް ކަމުގައި 

 ކަނޑައެޅުން 
ކުރާނީ، ންއެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަެރއްގެ ރޭްނކަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ޢައްޔަ )ހ(  .64

ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެްގޒެކެިޓވް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ 

 މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރެވެ.

     ކުރަންވާނީ އޭނާންއެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަެރއްގެ މަޤާމަކަށް މީހަކު ޢައްޔަ )ށ(  

 އެ މަޤާމަށް އެކަށޭނަ މިންވަުރ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ވަިކަކހަލަ ޚާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ވަކިކަހަލަ މަޤާމުތަކަކީ  )ނ(  

އެ މަޤާމަކަށް ، ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމެއް ލިބިހުރި މަޤާމަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ

އެ މަޤާމަށް އެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި  ،ކުރަްނވާނީންޢައްޔަ

 ހުނަރު ލިބިގެންވާ މީހެކެވެ.

ހަިއސިއްޔަތުން މީހަކު ެއގްެޒކެޓިްވ އޮފިސަރެްއގެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެްއގެ  )ރ(  

ކުރެވިާދނެއެވެ. މިގޮތުން ެއއްެވސް ފަރާތެއް ންމަޤާމަކަށް ޢައްޔަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން  ،ކުެރވޭނީންޢައްޔަ

 ެއވެ.އެްގޒެކެިޓވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯުޑން ލަފާ ދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ވާނަމަ

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ެއކަށީގެްނވާ ގޮެތްއގައި ހިްނގުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް   .65 އެހެން މަޤާމުތައް 

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤާުމތައް އުެފއްދުމުގެ ބާުރ  12މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަޒީުރގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިަޝނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ މަޤާމުތަކުގެ  )ހ(  .66 ކުރުން ން މުވައްޒަފުން ޢައްޔަ ވަގުތީ 

އިތުރަށް، ވަގުީތ މުަވއްަޒފުންނަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރަށް 

ކޮންްޓރެކްޓެްއގެ ދަށުން ވަގުީތ މުވައްޒަފުްނ  ،ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި 

 ކޮމިަޝނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ،ބާރު ކުރުމުގެ ންޢައްޔަ

ުކރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްަތުކގަިއ، ަވގުތީ ންވަގުތީ ުމވަްއޒަފަކު ޢަްއޔަ )ށ(  

 އުފެއްދުމަށްފަހުގަެއވެ. މެއްމަޤާ

ވަކި ކޮންޓްެރކްޓެްއގެ ދަށުން ަވކި މަސައްކަެތއްކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި   (1)   

 މުއްދަތަކަށް.މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް، ވަކި 
، ވަކި ކޮންޓްެރކްޓެްއގެ ދަށުން ވަކި ދާއިާރެއއްަގއި ޚިދުމަތްކުުރމަށް  (2)   

 ވަކި މުއްދަތަކަށް.
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މާލީ ޢިނާޔަތެއް ދެޭވ ނުވަަތ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނުެދވޭ ގޮތަށް   (3)   

ފަރުމާކޮށް ހިންގާ އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ަބއިވެިރއެްއެގ 

 ޮގތުގައި.ގޮތުން އިންޓަރންސްއިްނގެ 

އް( އަހަރުދުަވހަށްވުރެ ދިުގ ދޭ) 2ވަގުީތގޮތުން ޢަްއޔަންކުރެވޭ މީހަކު  )ނ(  

މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަްނކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ. ދެ އަހަރުދުވަހަށްވުެރ 

އިތުރުވާނަމަ، އެ މުަވއްޒަެފއްގެ މަޤާމު ދާއިމީ މަޤާމެއްގެ ގޮުތަގއި 

 ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.
ކުރާ މުަވއްޒަފުންެވސް ންމުަވއްޒަފުްނގެ ޮގތުގައި ޢަްއޔަވަގުތީ  )ރ(  

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަަސއްކަތްކުރުމަްށ  ،ކުރަްނވާނީންޢައްޔަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  މި ޤާނޫނުގައި އަދި މި ،އެކަީށގެންވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު

 .ގަާވއިދެްއަގއި ބަޔާންެވގެްނވާ އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިމީ އެްއވެސް މަޤާމަކަށް ވަގުީތ މުވައްޒަފުން  )ބ(  

 ކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ.ންޢައްޔަ
 

ފުލުހުންގެ މަޤްޞަދާއި، މަްސއޫލިއްޔަާތއި، ވާޖިބު އެންމެ ުފރިހަމަ ގޮތުގައި  )ހ(  .67 ކޮންސްޓަބިއުލަރީ  ސްޕެޝަލް 

ކޮންސްޓަބިއުލަީރގެ ނަުމަގއި ާޚއްޞަ އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ސްޕެޝަްލ 

ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އުފެއްުދމުގެ އިޚްތިޔާުރ، ަވޒީރުެގ ލަފާގެމަތިން 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަީރަގއި ހިމެނޭނީ ޚާއްޞަ ފުލުހުންގެ ގޮުތަގއި  )ށ(  

 .މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދޭ ބަެއކެވެ
 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަީރގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ަވޒީފާދީ، ވަޒީާފއިން  )ނ(  

ވަކިކުރުުމގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

މުވައްޒަފުްނގެ މަޤާމުތަކާިއ ރޭންކުތަކާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަީރެގ  )ރ(  

 .އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް ކަނަޑއަޅަިއ، ހަމަޖައްސާނީ ަވޒީރެވެ
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ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަީރެގ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަާދުކރާ ތަންތަން  )ބ(  

ބަލަހައްޓާީނ  ގައި ކަނޑައެޅުާމއި، ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންަތއްތަްއ ހިން

 .ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ 
 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަީރގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން މި ޤާނޫނުގައި  )ޅ(  

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފުލުހުންގެ ހުވާކުރަން ވާެނެއވެ
 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަީރގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މި ޤާނޫނުގައި ފުލުހުންނަށް  )ކ(  

އެންމެހައި ބާރުތަކާިއ، އިޚްތިޔާރުަތކާިއ، ޙިމާޔަތްތަާކއި ޙައްޤުަތްއ ލިބިގެންވާ 

 .ލިބިގެންެވއެވެ
 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިުއލަރީގެ މުވަްއޒަފުްނ ވަޒީާފގައި  )އ(  

ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނަޑއަާޅ ތާރީޚަކުން 

ޤާޫނނުގެ ދަށުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނަރ ކަނަޑއަޅާ މުއްދަަތކަށް، މި 

 .އެކުަލވާލެވޭ ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓަބިއުލަރީގެ ަގވާއިުދގެ ދަށުންނެވެ
 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ވަޒީރުގެ ދައުރު 

 
މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެހައި  )ހ(  .68 ވަޒީރުގެ ދައުރު 

އެންމެ އިސްފަރާތަީކ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އުފުލާ 

ވަޒީެރވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަާށއި 

 ޖަވާުބދާރީވާނީ ވަޒީެރވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަޒީރު އެ ޒިްނމާ އުފުލާނީ،  )ށ(  

ޖިކް ޓީގޮތުގެމަތިން ކަނޑަައާޅ ސްޓްރެމި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެްނވާ 

އަޔަރމަންާޓއި އެިކއެކި ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކާިއ، ދޭ ޢާންމު ކުޕޮލިސިންގ ރި

އިރުޝާދުތަކާިއ، ކަނޑަައޅާ ިމންގަނޑުތަާކއި، އެކަަށއަޅާ ހަަމތަކާ ެއއްގޮްތވާ 

ތުގެމަތިންނެވެ. އެ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަާކއި ހަމަތައް ގޮ

އިތުބާރު ިލބިފައިވާ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތެްއ ދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅަްނވާނީ
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، ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތައް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ކަށަވަުރޮކށްދިނުމަށާއި

އަދި ފުލުހުން އަދާކުރާ ވަޒީާފ ، ވަސީލަތް ކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށާއި

 ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު އަދާކުަރމުންދާ މިންގަނޑު ބަލައި ދެނެގަނެވޭނެ 

 އެ ުއސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށެވެ. ،އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކޮށް
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހިނގަމުންދަނީ މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ   .69 ވަޒީރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް 

ކަށަވަރުކުރުަމކީ ަވޒީުރގެ މަްސއޫލިއްޔަެތކެެވ. ެއގޮތުން، ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް ވަޒީުރގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާނެ ގޮތާއި، އެ ޚިދުމަތް ަވޒީރަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ގޮތް 

 ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނއެވެ.
 

 ރަށްއަޔަރމަންޓް ކަނަޑއަަޅއި ކޮމިޝަނަކުސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރި )ހ(  

 އެންގުން؛
 

މަސަްއކަތްކުރާ، ރައްޔިތުންނަށް ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ، ކުރާ ހޭދައާ އެއްވަރަށް  )ށ(  

 ވި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އީޖާބީގޮުތން ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދި ޖަވާބުދާރީކުރުވަނި

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީރު ެއކަށަައަޅންޖެހޭ ޢާންމު 

 ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަާކއި ސިާޔސަތުތަކާއި މިންގަނޑުަތއް ެއަކށައެޅުން؛
 

ކުރަންޖެހޭ ނުަވތަ އެމީހަކު ންފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ވަީޒރު ޢައްޔަ )ނ(  

ކުރުމުަގއި ަވޒީރުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ މަޤާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ންޢައްޔަ

 އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުުރން؛
 

ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ގޮތުްނނާއި، މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ފުލުހުން  )ރ(  

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ޢާންމު މިންގަނޑު ކަނަޑއަަޅއި އެްނގުން؛
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތް، ަވޒީރު ކަނޑަައޅާ ުއސޫލެްއެގމަތިން، އެކި  )ބ(  

 ން؛ޔުމުއްދަތުތަކުަގއި ބަލަމުން ދި
 

ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގިގޮުތގެ މައްޗަށް ތަްއޔާރުކުރާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ޅ(  

ކޮންމެ ައހަރެއްގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ފުރަތަމަ  ،އަހަރު ރިޕޯޓެއް

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި  ،ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ކުރިން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުުވން؛
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އަންނަނިވި ކަންކަން ބެލުމަށްަޓކައި ވަޒީރު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަާކއި  )ކ(  

 އިންޑިކޭޓަރުަތއް ކަނަޑއެޅުން؛

 ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ފަސޭހަކަްނ؛  (1)   

 ފުލުހުންނާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތް ނިސްބަތް؛  (2)   
ކުށުގެ އަނިާޔގެ ޝިކާަރއަަކށްވާ މީހުން ފުލުހުންނާމެދު ކުރާ   (3)   

 އިތުބާރު؛

އޭެގ  ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުތައް ހިނގާގޮާތއި، ޭއގެ ައވަސްމިނާއި   (4)   

 ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ މިންވަރު؛
 ފުލުހުން ޒިންމާ އުފުލާ މިންވަރު؛  (5)   

ފުލުހުން ވަސީލަތްތައް ބޭނުްނކުރުމުގަިއ އެންމެ ޚަރަދުުކޑަ އެންމެ   (6)   

 ނަތީޖާ ހެޔޮގޮތް އިޚްތިޔާރުކުާރ މިންވަރު؛

 ފުލުހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ތަބާވާ މިންވަރު؛  (7)   
ޚިދުމަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ަވޒަންކުރުމަށްޓަކަިއ، މުޅި ފުލުހުންގެ  )އ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ބަލާނެ ހަމަތައް ކަނޑަެއޅުން؛

ހިނގަމުންދާ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަ ްޕލޭނާ   (1)   

 އެްއގޮތަށް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެޭވ މިންވަރު؛
 ގޮންޖެހުންތަްއ؛ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ފުލުހުންނަށް ކުރިމަތިވާ   (2)   

 ފުލުހުންނަށް ހުރި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން.  (3)   

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުްނ ވަޒީރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ،  )ވ(  

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްަސސާއަކާ ުގޅިގެން ނުވަތަ ެއއިން ފަރާތެއްެގ 

ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ ުމއައްަސސާއަާކ އެއްބާރުލުން ލިިބގެން ކުރަންެޖހޭ 

 ގުިޅގެން ނުވަތަ އެ މުައއްަސސާގެ ެއއްބާރުލުން ލިބިގެން ެއކަމެއް ކުރުން.

ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ވަިކ ޞަމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މަޤް )މ(  

ދާއިރާއަކަްށ އިްސކަންދީގެން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިްނގުމާއި، ަވިކ 

ރާއަކަށް ާޚއްޞަ ސަމާުލކަންދީގެން ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމަށް ވަިކ ދާއި

މުއްދަތެއް ކަނޑަައޅައި ުފލުހުންނަށް އެންގުމުގެ ބާރު ވަޒީރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަކި މައްސަލައެްއގެ ތަޙްޤީޤު ލަސްވާކަުމގެ  )ފ(  

ތަޙްޤީޤެއް ލަސްވާކަން ފާހަަގކުރެިވއްޖެނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ 

އެ މައްސަަލއެްއގެ ތަޙްޤީޤު އަަވސްކުރުމަށް އެްނގުމާއި، ވަކި މައްސަލަެއްއެގ 

 ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބާރު ަވޒީރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
 

         މި މާއްދާގެ )ފ( ގެ ދަށުން ވަޒީރު އެްނގުމެއް ައންގައިފިނަމަ،  )ދ(  

އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީޤު ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު، ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް ވަޒީރަށް ލިޔުމުްނ ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީަރށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އަންާގ  )ތ(  

އެންގުންތަްއ ޢާންމު ގޮެތއްަގއި އަންގަްނވާނީ ކޮިމޝަނަރަށެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ވަިކ މައްަސލައަކާ ގުިޅގެން މި މާއްާދގެ )ފ( ގެ ދަށުްނ 

އެހެން ފުލުހަކަށް އަންގަްނޖެހޭ އެންގުންތައް އެްނގުާމއި، ވަިކވަކި 

ފުލުހުންނަށް އެންގުންތައް އަންގަންޖެހިއްޖެކަމަށް ވަޒީރަށް ފެންނަ ޙާލަތުގަިއ 

 އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާެނއެވެ.
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ  )ލ(  

ގުޭޅގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދާރީުވމަށްޓަކައި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކަންކަްނ 

ހިނގަމުންދާ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާ 

 ސުވާލުކުރުުމގެ ބާރު، ަވޒީރަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެިކ ކަންކަމުަގއި ޕޮލިސް ބޯުޑން ދޭ ލަފާ  )ގ(  

ތަންފީޛުކުރުމަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ކޮމިޝަނަރަށް ެއންގުމުގެ ބާރު 

 ވަޒީރަށް ލިިބގެންެވއެވެ.
 

ވަޒީރު ވަކިވަކި އެންގުން 

 ނޭންގުން 
މި ޤާނޫނުގެ  ހިނދަކު،މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  )ހ(  .70

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަވޒީރަށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އަްނގާ  69

ނޫންފަރާތަކަށް  ރއެންގުންތަްއ އަްނގަންވާނީ ޮކމިޝަނަރަށެވެ. ކޮމިޝަނަ

ވަގުތުން އަްނގަންޖެހޭ އެންގުމެއްނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ 

ނޫންފަރާތަކަށް އެންގުމެއް އަްނގަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއިެވްސ  ރކޮމިޝަނަ
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ފުލުހުންގެ އެްގޒެކެިޓވް އޮފިަސރަކަށް ނޫން މުވައްޒަަފކަށް ަވކި އެންގުެމްއ 

 އަންަގއި އަމުރުކޮްށގެން ނުވާެނއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ަވޒީރު ފުލުހުންނަށް  )ށ(  

އަންގަން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ އަންގާނީ ޢާންމުކޮށް އަންގާ އެންގުމެްއގެ 

ގޮތުަގއި ފުލުހުންގެ ވަކި ަމސައްކަތްތަެކއް ނުވަތަ ވަކި ދާއިރާތަކެްއަގއި 

 ސިޔާަސތު ކަނޑަައާޅ ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުަރންވީގޮުތގެ މަިއގަނޑު 

 އުސޫލުންނެވެ. 

   މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާޫނނުއަސާސީގެ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަާށއި  242

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޭޅގޮުތން ވަޒީުރ 

ހުްނގެ ޚިދުމަތުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި، ފުލު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކާ 

 ސުވާލުކުރުުމގެ ބާރު، ަވޒީރަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.
 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރު 

 
ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމުގައި 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރު 
ފުލުހުން ހިންގާ އެކިެއކި ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް   .71

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ  223ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގުިޅގެން ދަޢުވާ ކާ ޤަފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ތަޙްޤީ ،ބާރުގެ ދަށުން

ާކގުޅޭ މަޢުޫލމާތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޤައުފުލުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ އެ ތަޙްޤީ

 ފުލުހުންނަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންެވއެެވ.
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އިރުޝާދަށް އެދުން 
ޙާލަތުގައި، އެ ތަޙްޤީަޤކާ ގުޭޅގޮތުން ފުލުހުން ވަކި ތަޙްޤީޤެއް ކުރަމުންދާ  )ހ(  .72

ވަކިކަެމއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެްއ، ެއއީ ޤާނޫނުެގ 

ވަކި ާދއިރާެއްއގަިއ ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ުނވަަތ ނޫންކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކަިއ، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އިރުޝާަދކަށް އެދުމުެގ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިުރާޝދަށް ފުލުހުން  )ށ(  

އެދެންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަިދ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލް 

 އިރުޝާދު ދޭނީވެސް ލިޔުމުްނނެވެ.
 

ޙާލަތެއްަގއި ަވިކ އިރުޝާދެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަިކގޮތަކަށް ަވކި  )ނ(  

 އެ އިރުޝާދަކަށް ފުލުހުން ތަާބވާންވާެނއެވެ. ،ފުލުހުންނަށް ދީފިކަމަށްވާނަމަ
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ އެންމެހައި އިރުޝާދުތަްއ  )ރ(  

 ފުލުހުން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ދައުރު  ސަލާމަތީ 

 
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލަމުން ެގންދިޔުމަށް ރައްޔިތުންގެ   .73

ވަނަ މާއްާދގަިއ  241ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމިީޓއެއް އޮންަނންވާނެކަމަށް 

ބަޔާންކުރާތީާއއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު 

)ށ( ަގިއ  ވަނަ މާއްދާގެ 239ހިންގޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  236ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީާއއި، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހިމެނޭކަމަށްވާތީއާިއ، ފުލުހުންގެ  ސަލާމަތީ

ވަަނ  244ޚިދުމަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ ކޮބަިއކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާީތާއއި، ބަޔާންކުެރވިދިޔަ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާތަކުެގ 

ލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަަކއި، ދަށުން އުފެދި ހިނގަމުންދާ ފު

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓައށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

ޚިދުމަތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުން ވަޒީާރއި ފުލުހުންނާ 

މިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުެގ ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ. އަދި ައންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކޮ

 ލަފާ ދެވިދާނެއެވެ.
 

މުޖުތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ރަްއކާތެރިކަން ދެމެހެއްުޓމުގެ ގޮތުން  )ހ(  

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮަބއިކަން ަކށަވަރުކުރުމާިއ 
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އެއިން ިސޔާސަތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ 

 ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް އެްނުގން؛ ،ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުޅޭ އެންމެހައި މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށްދީ، އެބައިމީހުންެގ  )ށ(  

މުދަލާއި ގެދޮރު ރަްއކާތެރިޮކށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގެްނގުޭޅ މައިގަނުޑ 

ސިޔާސަތަކަށް ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮބަިއކަްނ ކަށަވަރުކުރުާމއި ެއއިްނ 

 ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް

 ވަޒީރަާށއި ކޮމިޝަނަރަށް އެްނގުން؛

ޖިނާއީ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމާިއ ހެކިތައް ރައްކާތެިރކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި  )ނ(  

ރުމާ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާނެ ތައްޔާރީތައް ކު

ގުޭޅގޮތުން ގެންގުޅޭ ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮަބއިކަން ަކށަވަރުކުރުމާިއ 

އެއިން ިސޔާސަތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ 

 ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް އެްނުގން؛ ،ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް
ިސޔާސަތުތަކަީކ ކޮބަިއކަން ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުަގއި ގެްނގުޅޭ ޢާންމު  )ރ(  

ކަށަވަރުކުރުާމއި ެއއިން ސިާޔސަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްކަމަްށ 

 ވަޒީރަާށއި ކޮމިޝަނަަރށް އެންގުން؛ ،ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ަބދަލެއް

ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ނުވަތަ ހިންގާފަިއވާ އެިކއެކި އޮަޕރޭޝަންތަކާއި  )ބ(  

ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންާދ ތަޙްޤީޤަކަށް 

 ހުރަސްނޭޅޭނެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުން؛

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ނެރުމަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވެމުންދާ ނިސްބަތް  )ޅ(  

ބެލުމާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް އެްނުގން؛ ،ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް

ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތައް  )ކ(  

ދެނެގަތުމާއި ެއއިން ކަމަކަްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްކަަމށް ކޮމިޓީއަށް 

 ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް އެްނުގން؛ ،ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުބާރުހުރި ގޮތެްއގައި ދެމުްނދިޔުމަށްޓަކައި  )އ(  

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އާލާކުރުަމށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަަކކީ ކޮަބއިކަްނ 

 ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް އެްނުގން؛ ،ފާހަގަކޮށް، އެ ިފޔަވަޅުަތއް
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ފުލުހުން އެކިއެކި ކަންކަމުަގއި ގެްނގުޅޭ އާލާތްތަާކއި ވަސީލަތްތަާކއި  )ވ(  

ހަތިޔާރާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެ ބޭނުންކުރަމުންދާ 

އުސޫލުތައް ދިރާސާކޮްށ، ެއިއން ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ފާހަަގކުރެވޭ ކަެމއް 

  އެްނުގން؛ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް ،އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް 
 

ވަނަ މާއްދާގައި  69ވަޒީުރގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  )މ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން ަވޒީރު ކުރަމުންދާ ނިސްބަތް ބަލައި، ވަޒީުރ 

 ޖަވާބުދާރީކުރުވުން؛
 

ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ކަމުަގއި މި ޤާނޫނުގައި  )ފ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއަޔތު އޭނާ އަދާކުރަމުންދާ ނިސްބަތް ބަލައި، 

 ޖަވާބުދާރީކުރުވުްނ؛ ރކޮމިޝަނަ
 

ސިފަތަކާއި  ދީމިޤްރާޠީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ އަދި  )ދ(  

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ުއސޫލުތައް ވަރުގަަދކުރުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުަތއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ަވޒީރަާށއި ފުލުހުންގެ 

ޚިދުމަތަށް އެންގުމާިއ، ކަާމުގޅޭގޮތުން ޤާނޫނަކަށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލެއް 

 ލާޙުތައް ގެނައުަމށް ހުށަހެޅުން. ޞްެއ އ  ، އޮތްކަމަށް ކޮމިީޓއަށް ފެނިއްެޖނަމަ
 

ކޮމިޓީގެ އެންގުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 އިޞްލާޙުކުރުން 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޖަވާބުދާރީުކރުވުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަާކބެހޭ ކޮމިޓީއާ  )ހ(  .74

ކޮމިޓީްނ އެ ކޮމިޓީެގ ޙަވާލުކުެރވިގެްނވާ މަްސއޫލިްއޔަތުގެ ާދއިރާަގއި އެ 

ލަބިއްޔަތުން ނިންމައި، ލިޔުމުން ަވޒީރަށް އަްނާގ ޣުޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

ކަންކަމާ ުގޅިގެްނ، ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަިއ، ެއކަންކަާމ 

 ގުޭޅގޮތުން ވަޒީރު ިފޔަވަޅު އަަޅންވާނެެއވެ.
 

ގޮތުގެމަތިން ިއޞްލާޙުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  )ށ(  

އަންގާ ކަްނކަން އިޞްލާޙުކުެރވެން ނެތް ޙާލަތެއްަގއި ެއކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ލިޔުމުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަްށ 

 އެންގުމަކީ ވަޒީރު ުނވަތަ ކޮިމޝަނަރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތެެކވެ.
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 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ބޯޑު ޕޮލިސް 

 
މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރާއި ޑެިޕއުީޓ  )ހ(  .75 ޕޮލިސް ބޯޑު 

މަޤާމަށް އެކަޭށނެ ފަރާތެއް  ކުރުުމަގއި، އެންކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ

           ވަޒަންކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ކަންތައްަތްއ ކުރުމަށާއި،

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ  76މި ޤާނޫނުގެ 

އަދާކުރުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލަފާދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ަވޒީރަށާިއ، 

ޤާނޫނުގައި ލަފާދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ ލަފާދިނުމަށް 

ތެއް( )ހަ 7 އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން "ޮޕލިސް ބޯޑު" ގެ ނަމުަގއި

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބޯޑެއް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. 

 )ދޭއް( މެންބަރުން؛ 2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ   (1)   

)ތިނެއް(  3 ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ  (2)   

 މެންބަރުން؛

ހުޅުވާލަިއގެން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން، ކުިރމަތިލާ ޢާންމުކޮށް   (3)   

 )ދޭއް( މެންބަރުން. 2

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޯބަޑށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި އެިކއެިކ  )ށ(  

ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނުމަށް 

 އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ މެންބަރުން 2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )މި  )ނ(  

 ކުރާނީ ަވޒީުރގެ ލަފާެގމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.ންޢައްޔަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ މެންބަރުން 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  

ޢާންމުކޮށް ކުރުމަށްޓަަކއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަމަށް ންޢައްޔަ

ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެްއގައި ާހޒިރުވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ ައޣުލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރާ މީހުން އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.
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ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހަކުކަމުގަިއ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަކީ  )ބ(  

 ވެގެން ުނވާނެެއވެ.

 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި ޯބޑު ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  

 .އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ސާދަ) 14 ފަށާތާ
 

 މަސްއޫިލއްޔަުތތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަީނއެވެ.ޕޮލިސް ބޯޑުގެ   .76 ޕޮލިސް ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭޮގތުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގަިއ  )ހ(  

ބަޔާންވެފަިއވާ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮތަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދޭތޯ 

ދަލަކާމެދު ބެލުމާއި، ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ

 ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާ ދިނުން؛

 އި އާހިންގުމުގަ ދާއިރާަގއި  ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ )ށ(  

 ދާއިރާަގއި  ޤާނޫުނގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މަސައްކަތް ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ

 އެހެނިހެން  ކަމާގުޅޭ  ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ަދއުލަތުގެ ، ދިޔުމުގައި ކުރަމުން

 މާލީ ކަންކަން  ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ، ގޮުތގެަމތިން އެއްގޮްތވާ ޤާނޫނުތަކާ

 ލަފައެއް ެފންނަ ބަލައި ޢަަމލުކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމުަގއި ހިންގައި

 ދިނުން؛

ފުލުހުންނާމެދު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ ިނޒާމުގެ ދަށުން  )ނ(  

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ 

އުސޫލުތަކަީކ، ހާމަކަންބޮުޑ، އަދި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާުރ 

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުިރޔަ ނުދިނުމަށާއި، ފުލުހުންގެ ވާިޖބަށް އެމީހުން 

އްކަްނ އިހުމާލުވިޔަ ނުދިނުމަށް ބައްޓަންކުރެވިަފއިވާ އުސޫލުތަކެ 

ކަށަވަރުކުރުާމއި، އެ ުއސޫލުތައް ަގާވއިދުން މުރާޖަޢާކޮށް، އެ އުސޫލުތަކަްށ 

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާމެދު ލަފާ ދިނުން؛

           ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކަިއ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ިދރާސާކުރުމާއި )ރ(  

ވަޒަންކުރުާމއި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރު ދިރާސާކޮށް 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

 އެކަމެްއގެ ލަފާ ދިނުން؛
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ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ އަދި ދީމިޤްރާޠީ ސިފަަތކާއި އިންސާނީ  )ބ(  

ފެންނަ ޙައްޤުތަުކގެ އުސޫލުތައް ވަުރގަދަކުރުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް 

ފިޔަވަޅުތަާކގުޅޭ ލަފާ ދިނުމާއި، ކަމާގުޭޅގޮތުން ޤާނޫނަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 

 ބަދަލެއް އޮތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާުގޅޭ ލަފާ ދިނުން؛

 ޚިދުމަތްތަކާ ދެމުންގެންދާ  ރައްޔިތުންނަށް ފަރާތުން ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ )ޅ(  

 އެފަދަ، ދިރާާސކުރުމާއި ބަލައި ސިޔާސަތުތައް  ެއކުލަވާލާަފއިވާ  ގުޭޅގޮތުން

 ގެަނއުމަށް ބަދަލެއް އެފަދަ، ފެންނަނަމަ ގެންނަން ބަދަލެއް ޚިދުމަތަކަށް

 ؛ލަފާދިނުން މަޝްވަރާާއއި

 ަކނޑައަޅާފަިއވާ  ހާސިލުކުރުމަށް އެއިަރކަށް ޚިދުމަތުން ފުލުހުންގެ ދިވެހި )ކ(  

 ފުލުހުންގެ  ދިެވހިމިންވަރު ބަލައި،  ހާސިލުކުެރެވމުންދާ ލަނޑުދަނޑިތައް

 ؛ލަފާދިނުން ފެންނަ ޯބޑަށް ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތް

 ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޑެިޕއުޓީ އަދި ކޮމިޝަނަރ )އ(  

 އެންމެހައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި  ކުރުމަށް ބޯޑުން ޕޮލިސް ގުޭޅގޮތުން

 ؛ކުރުން ކަންކަން

 ގުޭޅގޮތުން ވަކިކުުރމާ މަޤާމުން ޮކމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ އަދި ކޮމިޝަނަރ )ވ(  

 ކަންކަން  އެންމެހައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ކުރުމަށް ބޯޑުން ޕޮލިސް

 ކުރުން.

           މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަްސއޫލިްއޔަތުތަުކެގ އިތުރުން، )މ(  

މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކުން ޕޮލިސް ބޯޑުގެ މަްއޗަށް 

 ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުން.
 

 )ަހތަރެއް( އަހަރުދުވަެހވެ. 4ޕޮލިސް ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ،   .77 ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ދައުރު 
 

ިރޔާސަތަކީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން އިންތިޚާބުކުރާ ބޯުޑެގ ޕޮލިސް ބޯޑުގެ   .78 ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު 

 މެންބަރެކެވެ.
 

ޕޮލިސް ބޯޑު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ވަޒީުރ   .79 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.
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 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 އެޅުން ފުލުހުންނާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު 

 
ފުލުހުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް 

 ބެލުމުގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުން 
ފުލުހުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ، އެ ޝަުކާވއެއް ަބލައި، ފިޔަވަުޅ  )ހ(  .80

އެ ފިޔަވަުޅެއޅޭނެ ނިޒާމެއް  އަޅަންޖެހޭނަމަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި

 ކޮމިޝަނަރ ޤާއިމުކުރަންވާެނެއވެ. 
 

 ފުލުހުންނާމެދު އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ޝަުކވާ ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. )ށ(  
 

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުެށއްކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކުެށއް ފުލުހަކު ކުރުން؛  (1)   
 

ޙާލަތާ އެކަށީގެންުނވާ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ އިންާސފުވެިރ   (2)   

ކަެމއްކަމަށް ބެެލވޭ ކަމެއް ނޫން، ނުވަތަ ހަރުކަށި ނުވަތަ އަނިާޔވެރި 

 ކުރުން؛
 

ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރު ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްގެން ަވިކކަމެއް   (3)   

 ކުރުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްުލން؛
 

ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ ގަާވއިުދގަިއ މަނާކަމެއް ކަމަްށ ބަޔާންކޮްށފައިާވ   (4)   

 ކަމެއް ފުލުހަކު ކުރުން.
 

ސްޓޭންޑަރޑްސް ޕްރޮފެޝަނަލް 

 ކޮމާންޑް 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަުކވާތައް ބަލަިއ  80މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .81

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮެފޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްްސ ކޮމާންޑެްއ 

 ކުރަންވާެނެއވެ.މުކޮމިޝަނަރ ޤާއި
 

ދަށުން ހަދާ މިގޮތުން، ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޕްރޮފެޝަނަލް  )ނ(  

ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާެއއް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ 

ިނންމުމަށްޓަކައި މައްސަލަތަކުަގއި ތައުދީބީ ިފޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
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ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއ  )ރ(  

ތަޙްޤީޤުކުރާއިރު، ޖިނާއީ ދަުޢާވއެއް އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ޖިނާއީ 

 ފޮނުވަންާވނެއެވެ.ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޔުނިޓަށް މައްސަލަ 

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ޝަކުވާެއއް ބެލުމަކީ، ނުވަަތ  )ބ(  

        ތައުދީބީ ފިޔަަވޅެއް އެޅުމަްށ ނިންމުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގިއ ހަމައެކަނި 

     އެ ސަބަބަށްޓަކަިއ، ޖިނާއީ ދަޢުވާ ނުކުރެވެންވީ ސަބަެބްއނޫނެވެ. އަދި 

މި ޤާނޫނުގެ ވިހިވަނަ ބާބުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފުލުހަކަށް ތައުދީބީ އަދަބެއް 

ދެވުނުކަމުަގއިވީނަަމވެސް، އޭނާ ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، ޭއނާގެ މައްޗަްށ 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަކަށް 
 

ލިބިދީފައިވާ ބާރު ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންކުރިަޔ ނުދިނުމަށާއި، ފުލުހުންނަށް  )ހ(  .82 ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ބާބުގަިއ  ،ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް އެމީހުން އިހުމާލުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ވަކިަވކި ފުލުހުންނާމެދު ތައުދީބީ 

 ލިބިގެންވެެއވެ. ރަށްފިޔަވަުޅއެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަ 
ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ތައުދީބީ  ރަށްމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަމި  )ށ(  

 ފިޔަވަުޅގެ ގޮުތަގއި އަންނަނިިވ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅިދާެނއެވެ.
 

 ؛ތްދިނުންޙަނަޞޭ  (1)   
 ؛ކައުންސެލިންގ ދިނުން  (2)   

 ؛ވަޒީފާ އަާދކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން  (3)   

 ވަޒީފާ އަދާކުުރވުން؛ކައިރިން ސުޕަރަވިއޒްކުެރވޭ ޮގތަށް   (4)   

 ؛މުސާރައިގެ ކުިރއެރުމެއް ހިފެހެއްޓުން  (5)   
 ؛ޕްރޮމޯޝަން ހިފެހެއްޓުން  (6)   

 ؛ފުރިހަމަކުރުވުން ނުޚާއްޞަ ތަމްރީ  (7)   

އެްއ މަސްދުވަހުެގ މުާސރައަށްވުެރ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން   (8)   

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން
 ؛އިންޒާރުދިނުން  (9)   

 ؛ކުރުންޑުޚިދުމަތުން ސަސްޕެންވަކި މުއްދަތަކަށް   (10)   
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 މަޤާމު ދަށްކުރުން؛  (11)   
 ރޭންކު ދަށްކުރުން؛ އަދި   (12)   

 ވަޒީާފއިން ވަިކކުރަން ލަފާދިނުން.  (13)   

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެމަތިން ތައުދީބީ ފިަޔަވޅެއް އެޅުމުެގ  )ނ(  

ބަދަލުކުރެޭވ ތެރެއިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ަތން ބަދަލުކުރުމުގަިއ، ވަޒީާފ 

ފަރާތުގެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިނެތް 

ދާއިރާއަކުން ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިދާނެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ނުވަތަ ޔުނިޓަކަށް 

 އެފަރާތެއް ބަދަލުކޮށްގެންުނވާެނއެވެ.
 

ތައުދީބީ މައްސަލަތައް 

 ގިންތިކުރުން 
ަތއުދީބީ މައްސަލަތައް ބެިހގެންވަީނ އަންނަނިިވ މި ބާބުގައި ަބޔާންކުރާ  )ހ(  .83

 ގިންތިތަކަށެވެ.

 މަޝްވަރާކޮްށގެން ޙައްލުކުެރޭވ މައްސަލަތައް؛  (1)   

 ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުިދ ކުށްތައް؛ އަދި  (2)   

 ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޮެޑތި ކުށްތައް.  (3)   
   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުަގއި ހިމެނޭ ކުށްތައް  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
  

ފުލުހަކާ މެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާެއއް ުނވަތަ ތުހުމަތުކުރެޭވ ޑިސިޕްލިނަރީ  )ހ(  .84 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ކުަށކާ ުގޅިގެން ނުވަތަ ފުލުހަކު ކުރި ޢަމަލަކާ ނުވަތަ ނުކޮށް ނުވަތަ އިދާރީ 

ދޫކޮށްލި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ެއއްެވސް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެްއ 

އަޅަންވާީނ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ޤަކުން ހާމަވާ ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އެ ތަޙްޤީ 

      ބިާނކޮށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން، ށްކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަ

 އެ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތައް ޕްރޮފެޝަނަލް  )ށ(  

ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، އެ ކޮމާންުޑން ތަޙްޤީޤު 

    ނިންމައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް 

 ވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގިންތިަތކުަގއި ހިމެނޭ  83މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މައްސަލަތަކަށް ކަނޑަެއޅޭ އަަދބުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ަހދާ ަގވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ތަުއދީބީ ފިޔަވަުޅ މި ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ މައްސަލަތައް ބަލަިއ،  )ހ(  .85 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑު 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30އެޅުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ތެރޭގަިއ، "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯުޑ" ގެ ނަމުގައި، އެކަމަށް ޚާއްޞަ ބޯޑެްއ 

 ކޮމިޝަނަރ އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބޯޑު އެކުލެިވގެންވަީނ އަންނަނިވި )ށ(  

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ   (1)   

 )ތިނެއް( އޮިފސަރުން؛ 3ޢައްޔަންކުރާ 

  ޢައްޔަންކުރާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ  (2)   

)ތިނެއް( އަންހެން މުަވއްަޒފުން؛ މި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3

އެިޅ  މުމަދުވެގެން ެއއްފަރާތަީކ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޔުނިފޯ

 ފުލުހަކަށްވުން؛

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮިމޝަނަރ   (3)   

 މަސައްކަތްކުރާ މުަވްއޒަފަކު.ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ދާއިރާަގިއ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުަލވާލާ ބޯޑު ެއކުލަވާލުާމއެކު އެ ބޯޑު  )ނ(  

އެކުެލވިގެްނވާގޮތް އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންނަށް އެންގުމަށްޓަަކއި ފުލުހުންގެ 

 ކުރަންވާނެއެެވ.ންމުއައްސަާސގައި ޢާންމުކޮށް ިއޢުލާ
ފޮނުޭވ މައްސަލަތަކާމެދު ެއ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް  )ރ(  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، މައްސަލަ ަރއްދުވާ ފަރާަތށް ލިޔުމުން 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މައްސަލަ 

 ބެލުން 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން  85މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .86

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތަކަްށ ގޮެތްއ ނިންމުމުގައި 
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ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުާރ  88ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އުސޫލުންނެވެ.

ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި  )ށ(  

ދެބަޔަްށވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ

މެންބަރުންގެ ހާޒިރުަގއި، އެކަާމބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު، ހާޒިރުވެ 

 ލަބިްއޔަތު ލިބޭ ގޮތަކަެށވެ.ޣުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވާ މެންބަރުންގެ އަ

 

            ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބަާލ ކޮންމެ މައްސަަލއެްއ ބަލައި ނިންމަންވާނީ،   .87 ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤު 

އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ދަްއކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް 

ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. އޭނާެގ ދިފާޢުގައި ވާހަަކ ދެއްކުމަށް، ޯބޑުެގ 

ވުމުަގއި، އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލަކަށާިއ، އޭނާ ހުރި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު

މަޤާމާއި ރޭންކާއި ގްޭރޑާ ެއްއ ފެންވަރެއްގެ މަޤާމަާކއި ރޭންކާއި ގްރޭެޑއްަގއި ހުރި 

އެހެން މީހަކަށް އޭނާާއއެުކ ހާޒިރުވުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެެވ. މިގޮތުން، 

ޢު ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫުނގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ޖަވާބުދާީރވުމާއި، ދިފާ

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުންވެސް އަދި އެނޫން ފަރާތަކުންވެސް   .88 ވަޒަންކުރަންވީ މިންގަނޑު 

ބަލާިއރު، އެ ހެކި ބުރަވަނީ، ގެންގުޅޭނެ މިންގަނަޑކީ، ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ބުރަވެ 

އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ތުހުމަތުކުރެޭވ ކަންތައް އޭނާ ނުކުރުމަްށުވރެ ކުރިކަމަށް ބެލުން 

  އެ މަޤާމުގައި، އަދި   ގާތްކަމަށް ވުުމގެ މައްޗަެށވެ. އަދި، އޭނާ ެއކުރި ކަންތައް

ބެލުމުގެ އެ ޙާލަތުގައި ހުރި އެހެން ީމހަކުވެސް ކުރާނަމަ ކުރާނީ، ހަމައެގޮތަށްތޯ 

 މައްޗަށެެވ.

 

ތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކަިއ ންޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމު )ހ(  .89 އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ 

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލޭވ  5ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 

ފެށިގެން އިސްތިއުނާފު ކޮމިީޓއެްއ މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ޕޮލިސް ޯބޑުެގ ލަފާގެަމތިން ވަޒީރު  30

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.
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އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންނަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ަވޒީފާ  )ށ(  

 އަދާކުރާ ބަޔަކު ކަމުަގއި ެވގެްނ ނުވާނެެއވެ.

          މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން އެކުަލވާލާ ކޮމިޓީ ެއކުލަވާލުމާެއކު  )ނ(  

އެ ކޮމިޓީ އެކުެލިވގެންވާ ގޮތް އެންމެހައި މުަވއްޒަފުންނަށް ެއންގުމަށްޓަކަިއ 

 ުކރަންވާނެެއވެ.ންލާއިޢުފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ އެެތރޭގައި ޢާންމުކޮށް، 

މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީން ބަލައި ގޮތެްއ  އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ )ރ(  

ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޑިސިްޕލިނަރީ ބޯޑަށް 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެ ބޯޑުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަަޅއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއަތުަތާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

ރީ ބޯޑުން ނިންމާ ޑިސިޕްލިނަ 

 ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުން 
ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުާރ ޑިސިޕްލިނަރީ ޯބޑުން ނިންމާ  85މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .90

މައްސަލަތައް އިސްިތއުނާފުުކރުމުގެ ޙައްޤު އެ މައްސަަލއެއް ރައްުދވި 

ކޮންމެ  ނެފަރާތަށާއި، މައްސަލަިއގެ ސަަބބުން ސީދާގޮތުން އަސަރު ފޯރައިފާ

 މީހަކަށާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލަެއއް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  

އިސްތިއުނާފު ކޮމިީޓއަްށ އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ހުށަހަޅަންވާނީ، 

        ފެށިގެންޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެ މައްސަލަެއއް ނިންމާ ދުވަހުން 

 )ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ތެރޭަގއެވެ. 10
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލައެއް އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި  )ނ(  

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަަލއިަގއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ަކނޑައަޅާފަިއާވ 

 އަދަބު ތަންފީޛުކުރަންވާީނ، އެ މަްއސަލަ އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ މަްއސަލައާމެދު އިސްތިއުނާފު ޮކމިޓީން ގޮތެއް 

ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ިއސްތިއުނާުފ ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އަދަުބ ތަންފީޛުކުރެވޭނީ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއާވ 

މުއްދަތު ގޮތުގެމަތިން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކަނަޑައޅާ 

 ހަމަވުމުންނެވެ.
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ލައި މަްއސަލައެއް ިއސްތިއުނާފު ޮކމިޓީން ބައިސްތިއުނާފު ކުެރވޭ  )ރ(  

އުސޫލުތަްއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކާގުޅޭ

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ލައަކާ ގުޅިގެން އްސައިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީން ބަލާ މަ )ބ(  

ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެިވއްޖެނަމަ، އެކަމަކާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަމެއް އެ

 އިސްތިއުނާފު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން  ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިންމި  )ޅ(  

 އޮތްނަމަވެސް، ފުލުހަކާމެދު ައޅާ ތައުދީބީ ފިަޔވަެޅއް ތަންފީޛުކުރަންވާީނ 

މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަރުޙަލާތައް ނިންމުމަށްފަހު، އެ ފިަޔވަެޅއް 

 ނިންމުމުންނެވެ. ރއެގޮުތގައި އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ކޮމިޝަނަ
 

ޢަތަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ޝަރީ 

 ހުށަހެޅުން 
  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ  90މި ޤާނޫނުގެ   .91

)ތިރީސް( ުދވަހުެގ  30އެ ނިންމުން ނިންމިކަން ލިޔުުމން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތެރޭގައި އެ މައްސަލަެއއް ަޝރުޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލަ ރައްދުާވ 

ކޮންމެ  ނެފަރާތަށާއި، އެ މައްސަލައާ ުގޅިގެން ސީދާ ގޮތެްއގައި އަަސރު ފޯރައިފާ

 މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ.

 
ޚިދުމަތުން ސަސްޕެންޑުކުރުމާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ދެމިހުރި ފުލުހަކު ޚިދުމަތުން ސަސްޕެންޑު  )ހ(  .92

     ކުރެވޭނީ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުަގއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި 

 އެ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ. 
އެފަރާތަކާމެދު ތައުދީބީ ފިޔަަވޅެއް ައޅަންޖެހިދާނެ މައްސަލައެްއ   (1)   

 ން؛ ނުވަތަޔުބަލަމުން ދި

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވި އެ ކުުށގެ ތަޙްޤީޤު   (2)   

 ން.ޔުހިނގަމުން ދި
މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ޖިނާީއ ކުެށއް ކުުރމުގެ ސަބަބުްނ  )ށ(  

ފުލުހަކު ބަންދުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، 

އެފަރާތެއް ސަސްޕެންޑުކުެރވިދާނެެއވެ. އަދި ެއ ޙާލަތުގައި 
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އިދުަގއި ކުރުމާުގޅޭ އުސޫުލތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ ޑުސަސްޕެން

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހަކު ޚިދުމަތުން ސަސްޕެންޑުކުރާނަމަ،  )ނ(  

)ސަުއވީސް( ގަިޑއިރުގެ ތެޭރަގއި ެއ ފުލުހަކަށާއި،  24ސަސްޕެންޑުކުރާތާ 

އެ ފުލުހެއްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ. 

ޭވ ސަަބބު އެ ިލޔުމުަގއި ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައި އަދި ސަސްޕެންުޑކުރެ

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
)ތިނެއް(  3މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހަުކ ސަސްޕެންޑުކުރާ ުމއްދަތު  )ރ(  

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުެވގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ 

 އެ މައްސަލަެއއް މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ. 
ގަިއ ( ވަަނ ނަންބަރ2ު( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ބ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ިޑސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވަކި ގޮެތއް ނިންމުމުގެ 

ކުރިން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި މުވައްަޒފަކު، އޭާނާއ 

ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުން ދުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން މުވައްޒަަފކު މި މާއްދާގެ )ބ( ަގިއ  )ޅ(  

)ާސދަ( ދުވަހުގެ  14މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުެރވޭނީ، އެންމެ ގިނަވެގެން 

 މުއްދަތަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑުކުރެވޭ ޙާލަތްތަުކގަިއ، މުސާރަ  )ކ(  

ޙާލަތްތައް، ލިބޭ ގޮތަށް އަދި މުސާރަ ނުިލބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑުކުެރވޭެނ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
 

 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 ފުލުހުންގެ ޢާންމު ބާރުތަކާއި ޒިންމާތައް 

 
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ޒިންމާތައް އަާދކުރުމަށް ޤާނޫނުގަިއ  )ހ(  .93 ފުލުހުންނަށް ލިބިދެވޭ ޤާނޫނީ ބާރު 

އެންމެހައި ބާުރތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ލިބިދެވޭ ބާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި  )ށ(  

އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން އެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަަޅިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ ތަފްޞީލީ  )ނ(  

 އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުަރންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން،  )ރ(  

ހިންގަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމުގައި ފުލުހުން ކުށްކުށާ ގުިޅގެން ފުލުހުން 

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަކާ ގުޭޅގޮތުންނަމަ، ޤާނޫނު 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބާރު  2016/12ނަންބަރު 

ލިބިގެން، އެ ޤާނޫުނގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި ހަދާ ކަމާުގޅޭ ަގވާއިދުތަުކަގިއ 

ށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤު ހިންގަނީ ޖިނާއީ ކުށް ބަޔާންކޮ

ކަނޑައެޅުުމގެ ާޚއްޞަ ޤާނޫަނކާ ުގޅޭގޮތުންނަމަ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

އެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން، އެ ޤާނޫނުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގައި ހަދާ 

 ގެމަތިންނެވެ.ކަމާގުޅޭ ގަާވއިދުތަުކގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު 
 

އެހީތެރިކަމަށް އެދުމާއި މުދަލާއި 

 ތަކެތި ބޭނުންކުރުން 
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްކަމުަގިއ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަެމއް  )ހ(  .94

ކުރުމުގަިއ، އެހެން އެކަން ުނކޮށް ނުވާނެ ޙާލަތުަގއި، ޢާްނމު ފަރުދެއްގެ 

ރައްޔިތެްއގެ މުދަލެއް  ޢާންމު، އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުގެ އިްޚތިޔާރާއި

 ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެހީތެރިކަން  )ށ(  

، ފޯރުކޮށްދިން މީހަކަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ

 ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެވެ.އެ ެގއްލުމެްއގެ ބަދަލު އެމީހަކަށް 

 

ފުލުހުންގެ މަސައްކަްތކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަސައްކަތްތަްއ  )ހ(  .95 ހަތިޔާރު ހޯދުމާއި ގެންގުޅުން 

އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގިއ އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ، ެއވަގުަތކަށާއި ޙާލަތަށް 

ބަލައި، ފުލުހުން ގެންގުޅެންޖެޭހނެކަމަށް ވަޒީުރގެ ހުއްދަާއއެުކ ކޮމިޝަނަރ 

ގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ ކަނޑައަޅާ ހަިތޔާރާއި އާލާތް، މި ޤާނޫނު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާިއ، ހޯދުމާއި، 
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ގަތުމާއި، ލިބިގަތުާމއި، ގެްނުގޅުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަލިބޭ ހަތިޔާރާއި  )ށ(  

އާލާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ެގންގުޅުމާގުޅޭ ތަފްޞީލީ އުޫސލުތަކާ އެފަދަ 

       ހަތިޔާރާއި އާލާތްަތއް ބޭނުންކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ 

  ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި

ފުލުހުންނަށް ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ހަތިޔާރާއި އަލާތްތައް މި ޤާނޫނާއި  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫުލތަކާ ޚިލާފަށް 

 އެްއވެސް ފުލުހަކު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު އެކުރަނީ ޖިނާީއ ކުށެކެވެ.
 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދެނެގަތުމަށާއި ވަކި ކުށެްއކުރީ ަވކިމީހަކުކަމަށް  )ހ(  .96 ލައިންއަޕް ހެދުން 

ހެކިބަސްދޭ މީހުންގެ ހެކިބަހުން ފާހަގަކުރާ ފަރާތް ދެނެގަތުމަްށޓަކައި ޕޮލިްސ 

 ލައިންއަޕާއި ފޮޓޯ ަލއިންއަޕް ހެދުމުގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ހަދާ ޕޮލިސް ލައިންއަޕްއަކުން ނުވަަތ  )ށ(  

ފޮޓޯ ލައިންއަޕްއަކުން ވަިކ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވެީނ ވަކިމީހެއްެގ 

މައްޗަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ހެިކބަސްދޭ މީހާ ފާހަގަކުރާ މީހާ އެ ފާހަގަކޮށްދޭ 

ބަހެއް ަކމުގައި ކޯޓުްނ ފާހަގަކޮށްދިނުމަކީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ދޭ ހެކި

 ބަލައިގަންނަންވާެނއެވެ.
 

މައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑު 

 ތަޙްލީލުކުރުމާއި ނެގުން 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިުނާވހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .97

ހިނގަމުންދާ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މައްޔިތެްއގެ 

ތަޙްލީލުކުރުުމގެ ނުވަތަ އޮޓޮޕްސީ ހެދުމުގެ ބާުރ ފުލުހުންނަށް ހަށިގަނޑުގެ 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި މައްޔިެތްއގެ ވަޅުލާފަިއވާ ހަށިގަނޑު ަތޙްލީލުކުރުމަށް 

ނުވަތަ އޮޓޮޕްީސ ހެދުމަށް ނެގުން މުހިންމުކަމަށް ފެނިގެން އެ ހަށިގަނުޑ 

ނުަވތަ ބައިތަކެއް ނުވަތަ އެަވގުތަކު ފެންނަންއޮްތ އެ ހަށިގަނޑުގެ ބަެއއް 

 ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ނެގުުމގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިުނާވހާ ހިނދަކު،  )ށ(  

ވަޅުލާފަިއވާ ބިދޭސީ ަމއްޔިެތއްގެ ހަިށގަނޑު އޭނާެގ ޤަުއމަށް އަނބުރާ 
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ގެންދިޔުމަށްޓަަކއި، ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާގެ ހުއްދަލިބިގެްނ 

     މައްޔިތެްއގެ ަވޅުލާފައިވާ ަހށިގަނޑު ނުވަތަ ެއަވގުތަުކ ފެންނަންއޮތް 

އެ ހަށިގަނޑުގެ ބަެއއް ނުަވތަ ބައިތަކެއް ނެގުމުގެ ބާުރ ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
     މައްޔިތެްއގެ ަވޅުލާފައިވާ ަހށިގަނޑު ނުވަތަ ެއަވގުތަުކ ފެންނަންއޮތް  )ނ(  

އެ ހަށިގަނުޑގެ ބަެއއް ނުވަަތ ބައިތަކެއް ެނގުމުަގއި އަންަނނިވި ހަމަތައް 

 . ވެހިފަހައްޓަންވާނެއެ 

 އެ ހަށިގަނޑު އޮތް ވަޅު އެކަިނ ކޮނެ ބެލުން؛  (1)   
 ހިފެހެއްޓުން؛ދީނީގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް   (2)   

އެކަން ކުރަން ކޮންމެހެން އެތާނގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ފިޔަވަިއ   (3)   

 އެހެންބަޔަކު އެތާނގައި ނެތުްނ؛

 ޞިއްޙީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ފިަޔވަުޅއެޅުން؛  (4)   
 މައްޔިތާގެ ާޢއިލާ އެނގޭނަމަ، އެފަރާތަށް އެންގުން.   (5)   

ހަށިގަނޑު ތަޙްީލލުކުރުމާއި ވަޅުލާަފއިވާ ހަިށަގނޑު ނުވަތަ މައްޔިތެްއގެ  )ރ(  

އެަވގުތަކު ފެންނަންއޮތް އެ ހަށިގަނުޑގެ ބަެއއް ނުވަތަ ަބއިތަެކއް ނެގުމުަގިއ 

ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 ވެ. އެ ބަޔާންކުރަންވާނެ
 

ކާރިސާތަކުގައި ބާރުގެ 

 ބޭނުންކުރުން 
ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ޤުދުަރތީ ކާރިސާެއއްަގއި ުނވަަތ ނުރައްކާތެރި  )ހ(  .98

      ހާދިސާއެްއގައި ބަަޔކު އެިތބި ތަނެއްގައި އެތިިބގޮތަްށ ތިބެއްޖެނަމަ، 

އެ ބައެްއގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަްށ ފުލުހުންނަށް 

ަސރަޙައްދެއްކަމަށް ފުލުހުން ނުަވތަ ސަރުކާރުެގ ފެނިއްޖެނަމަ، ރައްކާތެރި 

ކޮށްފައިާވ ނުވަަތ ކަނަޑއަޅާަފއިާވ އެހެން ން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުްނ އިޢުލާ

 ސަރަޙައްދަކަށް އެަބޔަކު ދިޔުަމށް ފުލުހުންނަށް އެންގިދާނެއެެވ.

        މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ އެްނގުމެްއ އެންގުމުން  )ށ(  

އެ އެންގުމަށް ތަބާނުވި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަުކ ، އެ އެްނގުމަށް ތަބާނުވެއްޖެނަމަ

އެކަީށގެންވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށގެން، ރައްކާތެރި ސަރަޙައްެދްއކަމަށް ފުލުހުން 
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ކޮށްަފއިާވ ނުވަަތ ންނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާައކުން އިޢުލާ

، ދާނެެއވެ. އަދި އެކަްނ ކުރުމުގައިކަނޑައަޅާަފިއވާ ސަރަޙައްދަކަްށ ގެންދެވި

    ،ރައްޔިތުންގެ ރަްއކާތެރިކަާމިއ މަޞްލަޙަތު ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތުގެމަތިން

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ،އެ ޙާލަތުަގއި އެްނގުންތައް ެއންގުމުގެ ބާރު
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ ދިވެހި  )ހ(  .99 ތަޙްޤީޤުކުރުން 

ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ނުވަތަ ފުލުހުން ހޯދާ ހޯދުމުން ފެންނަ 

މައްސަލަތަކުެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުން ނުވަަތ އެހެންވެްސ 

ޤާނޫނަކުން ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެަކމެއްގެ ޙަޤީޤަތް 

ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ދެވިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކު، ކުރާ ހޯދުމަށް، ތަޙްޤީޤު

 ކަންކަމެވެ.

       މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤުތަްއ ހިންގުމުގަިއ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ުއސޫލު  93މި ޤާނޫނުގެ 

 ހިނގާނެއެވެ.
 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައިގަނޑު އެްއ  )ހ(  .100 ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހުން 

މަސްއޫލިއްޔަތަށް ވީހިނދު، ެއ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި ާޚއްޞަ ބަޔަުކ 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ކަނޑައަޅާަފއި ތިބެންވާެނއެވެ. 
 

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އެަކމަށް ޚާއްޞަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ހުނަރު  )ށ(  

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާްނވާެނއެވެ. އަދި ކަނަޑއެޅޭ ވަކިކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއް 

އެފަރާތްތަކުގެ ކިބަިއގައި ހުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. 
 

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތައް ދަރަަޖކުރެވޭނެ ގޮތާިއ ެއކި ދަރަޖަިއގެ ތަޙްޤީޤުކުާރ  )ނ(  

ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމާއި، ތަްމރީނާއި ތަޖުރިބާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހުން ތަފާތު 

 މިންގަނޑުތަކަށް ދަރަޖަކުރެވިާދނެއެވެ. 
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ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަިއގެ ާބވަތުން ތަޙްޤީޤު ޓީމެއް ެއކުލަވާލަިއގެްނ  ރ()  

ތަޙްޤީޤުކުރާނަމަ އެ ޓީމެއްގަިއ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެންބަރުންގެ 

 ތެރެއިން ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގަިއއެވާ ކަންކަން ކުެރވިދާނެެއވެ.

ހައިސިއްޔަތުން ތަޙްޤީޤު ުކރުމުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމުގެ މެންބަރެއްެގ   (1)   

 ހުއްދަލިބިފައިވާ ފުލުހަކާެއކު މަސައްކަތްކުރުްނ؛

ތަޙްޤީޤު ޓީމުގެ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ތަޙްޤީޤު ުކރުމުގެ   (2)   

ހުއްދަލިބިފައިވާ ފުލުހެއްގެ ާހޒިރުަގއި ކުެރވޭ އިންޓަރިވުއެއއްަގއި 

 ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ސުވާލުކުރުން.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ޢާންމު  )ބ(  

މުވަްއޒަފުންނަށް ތިރީގައިެއވާ ކަންކަން ތަޙްޤީޤުގައި ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު 

 ހުއްދައެއް ނުކުެރެއވެ.

 

މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެން ޤާޫނނަކުން ނުވަތަ ަގވާއިދަކުން ފުލުހަކު   (1)   

 ކުރުްނ؛ކުރުން ލާޒިމުކަމެއް 
ތަޙްޤީޤަކާ ގުިޅގެން މީހަކު ހުއްޓުވުމާިއ، ހިފެހެއްޓުމާއި،   (2)   

ހައްޔަރުކުރުމާިއ، ބަލައި ފާްސކުރުމާއި އެނޫންެވސް މި ޤާނޫނުން 

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ުނވަތަ ގަާވއިދަކުން ފުލުހުން ުކރުމަށް 

 ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ކަންކަން.

 

ތަޙްޤީޤުކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ލިޔުމުން ހުއްދަ ދީފައިވާ  )ޅ(  

 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ހުއްދަ ެދވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ތަޙްޤީޤުކުރުާމ ގުޅުންހުރި  )ކ(  

ދާއިރާެއއްކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޤަބޫލުކުރާ އެންމެ ދަށްވެގެން 

ފެންވަރުގެ ސަނަދެްއ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާެނއެވެ. ޑިޕްލޮމާ 

މި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

އަކުރަށް ޢަމަލުކުރުން  )ދޭއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މި 2ފެށިގެން 

 ލިބިގެންެވއެެވ.ށް ސްއަފަސްކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލި
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)ހަެއއް( މަސްދުވަހުެގ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )އ(  

ތެރޭގަިއ، ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ާޢންމު މިންގަނޑުތަކާއި ުއސޫލުތައް ބަޔާންކޮްށ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޚއްޞަ އިންވެސްިޓގޭޝަްނ މެނުއަލް އަިދ 

 އެސް.އޯ.ީޕެއއް އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ. 

ޤީޤުކުރާ ފަރާތްތައް ކޮރަްޕޝަނާ ދުރުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުަތްއ ތަޙް )ވ(  

އަޅަިއ، އެފަރާތްތަުކގެ ނަޒާހަްތތެރިކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަށަވަރު 

 ކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ހުރިހާ މައްސަލަެއއްގެ ފުރިހަމަ ރެކޯޑު ައދި ލިޔެކިޔުން  )މ(  

ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ މައްސަލައިގެ ރެކޯޑު އަިދ ލިޔެކިޔުން 

       ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި އަުރޝީފުކުރާނެގޮތާއި ބަހައްޓަްނޖެހޭ މުއްދަތު 

 ންކުރަްނވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާ

 

ކިއުޓަރ ސިފުލުހުން ކުރާ ތަހްޤީޤަކާ ގުޅިެގން، ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ޕްރޮ )ފ(  

 ޖެނެރަލް އަންގާ އެންގުންަތކަްށ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަފރާތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަަތކާ ުގޅޭގޮތުން  )ދ(  

 ލައި ކޮންމެ އަހަރަުކ ެއއްފަހަރު ރިޕޯޓެްއ އެކުަލވާމީލާދީ 

ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ޢާންމުކުރާ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިެއާވ 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު އަދި   (1)   

 ެރކޯުޑކުރެވުނު މައްސަަލއިގެ ޢަދަދު؛ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ގޮުތގައި 

 

ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދާއި ނުނިމި ބާކީ ހުރި   (2)   

 މައްސަލަިއގެ ޢަދަދު؛

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަޢުވާ ކުރަން ފޮނުވުނު   (3)   

މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދާިއ، ދަޢުވާ ކުރަން އެދުނު މައްސަލަަތކުެގ 

ތެރެއިން ދަޢުވާ ނުކުރާ ަމއްސަލަތަުކގެ ޢަދަދާއި ޝަީރޢަތުގެ 
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މަރުޙަލާގައި ހުރި މައްސަލައިގެ ޢަދަދާއި ދަޢުވާ ސާބިތުވި 

 ޢުވާ ސާބިތުނުވާ މައްސަލަިއގެ ޢަަދދު.މައްސަލަިއގެ ޢަދަދާއި ދަ

 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަމާ 3މި އަކުރުގެ )  (4)   

ގުޭޅގޮތުން ދަޢުވާ ކުރެވުުނ މީހުންގެ ޢަދަދާއި، ދަުޢވާ ސާިބތުިވ 

 މީހުންގެ ޢަދަދާއި ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު.

 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 ޚާއްޞަ އުކުޅުތައް 

 
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 

 އުކުޅުތައް 
ވަަނ  102ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުުޅތައް ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ   .101

              މުންދާ ތަޙްޤީޤެއްގަިއ، ވެމާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ކުރެ 

އަންނަނިވި ކަންކަްނ އެ ތަޙްޤީޤުކުރެވެމުންދާ މީހާއަށް ނޭނގި އޭނާއާ ގުޭޅގޮތުން، 

 ކުރުމަށެވެ.
 

އޭނާ ކުރާ ކަންކަމާއި ބައްދަލުކުރާ މީހުންނާއި ދާ ތަންތަން  )ހ(  

 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އޭނާއަށް ނޭނގޭގޮތަށް އޭނާ މޮނިޓަރކުުރން؛
 

އޭނާއާ ގުޅުމެްއ އުފައްަދިއގެން އެުގޅުމުގެ ތެެރއިން ކުެރވޭ ސުވާލުންނާިއ  )ށ(  

 ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހޯދުން؛ލިބޭ މަޢުލޫމާތުން 
 

އޭނާ ދިރިއުޅޭ ެގއެްއގަިއ ނުަވތަ އޭނާ ބޭނުންކުރާ ުއޅަނދެއްަގއި ދެެކޭވ  )ނ(  

ވާހަކަ އަުޑއެހުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް، ކެމެރާއާއި އަުޑއެހޭެނ ވަސީލަތްތައް 

އަުޑއެހުމާިއ ޤާއިމުކޮށް، އެ ެގއެްއގަިއ ނުަވތަ އުޅަނދެްއަގއި ދެެކވޭ ވާހަަކ 

 މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރުމާއި ބެލުްނ؛
 

ލާއި، ފޯުނ މެއިމުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަާކއި، ސިޓީއާިއ، ލިޔުމާއި، އީ )ރ(  

 ތައް ހޯދައި ބެލުމާއި، ައޑުއެހުން؛ތްމެދުވެރިކޮށް އޭނާ ހިންގާ މުޢާމަލާ
 

ވަކި ބާވަެތްއގެ ކުށަކާ ުގޅިެގން ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅެްއ ބޭނުންކުރުން  )ބ(  

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެިޅގެން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި އެފަދަ ކުށެްއ 
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ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެކަންކުރަމުން ދަނިޮކށް ހެއްކާެއުކ 

 ގުން؛ އަދި އަތުލަިއގަތުމުގެ ގޮތުން ސްޓިންގް އޮޕަރޭޝަން ހިން
 

ގޮތެއްގައި މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފަރާތެއް އުފެއްދުމާއި  ނޫން އްޞެޠަބީޢީ ޝަޚް )ޅ(  

 .އެފަދަ ފަރާތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން މުޢާމަލާތްކުރުން

 

ޚާއްޞަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 
އަންނަނިވި ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުަތްއ ފުލުހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ،  )ހ(  .102

 ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން، ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެކަންޏެވެ.
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ކަންކަން ބަަލއި، ހޯދައި   (1)   

 ދެނެގަނެ އެފަދަ ކަންކަން ހުްއޓުވުމަށްޓަަކއި؛ ނުވަތަ 

ކުށްކުށުެގ ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި   (2)   

 ތަޙްޤީޤުގައި.
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޚާްއޞަ ުއކުޅުތައް ބޭނުންކުރުުމގަިއ ަޢމަލުކުރަންޖެހޭ  )ށ(  

ތަފްޞީލު އުސޫލުތަކާިއ ހަމަތަކާއި، ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަްއ 

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ހިަފހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި، ެއ އުސޫލުަތއް 

ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދެްއ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން އަދި މި މާްއދާއާ ޙަވާލާދީ، 

 ކޮމިޝަނަރ މެދުވެރިކޮށް ހިންގަންވާެނެއވެ. ،ވަޒީރު ހަދައި 
 

ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 
ތަޙްޤީޤީ ުއކުޅުަތކުގެ ތެރެއިްނ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚާއްޞަ  )ހ(  .103

އުކުެޅއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުުހން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހުއްދަ ދެވޭނެ ފަރާތްތައް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ކޮިމޝަނަރ އޮފް 

ންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޓަވާންވާނީ އެިސސް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް

 ފެށިގެން މަތީ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޕޮލިސްގެ މަޤާމުން

ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުަތކުގެ ތެރެއިން އުކުެޅއް ބޭނުންކުރުަމށް މި މާއްދާގެ  )ށ(  

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހުއްދައަީކ ލިޔުމުންދޭ ހުއްދަެއއްކަމުަގިއ 

 ވާންވާެނއެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގެ  101ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުތަުކގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

)ނ( އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ އުކުެޅއް ފުލުހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ 

އުކުޅު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަިއގެ އިތުުރން އެ

 މަށް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ. ރުބޭނުންކު
 

ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން 

ގޮތުގައި  ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ހެކީގެ 

 ބޭނުންކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާޚްއޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުތަުކގެ  101މި ޤާނޫނުގެ   .104

ތެރެއިން ެއއްެވސް ުއކުެޅްއ ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤެއްަގއި ހޯދާ 

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެއްެޗއް ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވޭީނ އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނާ 

 ްއގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ހެްއކެްއަކމަށްވާނަމައެވެ.އެ

ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުން 

 އިސްތިސްނާވުން 
ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ުކށެއްކުރާ މީހަކު ކުުށެގ  102މި ޤާނޫނުގެ   .105

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ  101މަލެއްކުރަނިކޮށް ހިފުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ޢަ

ތެރެއިން ކުުށެގ އުންސުރެއް ފުލުހަކު ފުރިހަމަކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ކަންތައްތަުކގެ 

ފުލުހަުކ  ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ޖިނާއީ މަސްއޫިލއްޔަތު އުފުލުމުން އެ

 އިސްތިސްނާކުެރވޭނެ ޙާލަތެކެެވ. 
 

ބެލުމަށްޓަކައި ައންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ  ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުުކޅުތައް ޭބނުންކުރާގޮތް  .106 ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ ކޮމިޓީ 

 މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ކޮމިޓީެއއް ޮއންނަންވާނެއެވެ.
 

 ބަންޑާރަނައިބު؛ )ހ(  
 

 ރަލް؛ އަދި ނެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ )ށ(  
 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް.  )ނ(  
 

ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުތައް 

ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ޝަކުވާކުރުމުގެ ބާރު 

ތިމާއާމެދު ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުތަުކގެ ތެެރއިން އުުކޅެއް ފުލުހުން  )ހ(  .107

ބިނާކޮށް  ށްބޭނުންކުރާކަމަށް މީހަކަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަކުގެ މަްއޗަ

ވަަނ  106ޝައްކުކުެރވޭނަމަ، އެކަްނ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުެގ 

މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީަގއި އެދުމުގެ ޙައްޤު، އެކަމަށް ޝައްކުކުެރޭވ 

      ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގަިއ 

 ްނާވނެއެވެ. ރަވާ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުއެ ހުށަހެޅުން ބިނާކުރާ އެކަށީެގން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން  )ށ(  

ހެޅުން ބިނާކޮށްފައިާވ ށަކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކަމެއް ބަަލން ފަށަންވާނީ، އެ ހު

އަޣުލަބިއްޔަތުން ސަބަބަކީ އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ކޮމިޓީގެ 

 ނިންމައިފިނަމައެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޭޅޮގތުން ބަލަން  )ނ(  

، އެދިފައިވާ ކަމެއް ހިނގަނީ، ާޤނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެޭރގައި ކަމުގައިުނވާނަމަ

     އެކަން ހުއްޓާލަން އެންގުމުެގ ބާރު، ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި، 

އެ ޙާލަތުގައި އެކަން ސަލާަމތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށާއި، ވަޒީރަާށއި 

 ޕޮލިސް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާ ދިނުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާއި ރިޓަޔަރކުރުމާއި މަޤާމުން ވަކިވުން 

 
ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއާގުޅޭ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ  )ހ(  .108

ަވޒީފާއާ ުގޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައާިއ ޢިނާޔަތްތައް  އުސޫލުތަާކއި، އެ

ދެވޭނެ މިންގަނޑުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިުދގަިއ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. މިޮގތުން ދެވޭ އުޖޫރައާިއ ޢިނާޔަތްތައް 

 ކަނޑައަޅަްނވާނީ މާލީ ކަންކަަމށް ޒިންމާވާ ަވޒީރުގެ ލަަފއާެއކު، ަވޒީެރވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިުދގަިއ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  )ށ(  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ުޗއްޓީާއއި ސަލާމާުގޅޭ އުސޫލުތަާކއި، 

ޓްރާންސްފަރއާއި، ސެކަންޑްަމންޓާއި ަވޒީފާާއގުޅޭ އެނޫންެވސް އުސޫލުތަްއ 

 ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ. 

 

ފުލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 

 ދިނުން 
ފުލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފާއި ނިޝާން ދިނުމާގުޅޭ  )ހ(  .109

އެންމެހައި އުސޫލުތަްއ، ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން ވަޒީރު ހަދާ ގަވާއިުދަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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ފުލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒީރަށް ލަފާދީ، އެކަމާ ގުޅިގެްނ  )ށ(  

 ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ. 

ކުރާީނ ންމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަ )ނ(  

 މަތިން ަވޒީެރވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ަމޝްވަރާގެ 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ޢައްޔަންކުރާ ބޯުޑގެ ަމސްއޫލިްއޔަތަކީ،  )ރ(  

 ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ުކރިއެރުން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމެެވ. 

ފުލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެުރން ދިނުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ބ(  

އުފައްދާ ބޯޑުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވުްނ؛   (1)   

 ސްޓާފް ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްގެ ނަތީޖާ؛   (2)   

 ހުސް މަޤާމު ހުރި މިންވަރު؛   (3)   
ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރޭްނކުގެ މަްސއޫިލއްޔަތު   (4)   

 އުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަން އެމީހެްއަގއި ހުރި މިންވަރު؛ އަދި 

މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާިއ، ޞިއްޙީ   (5)   

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ފިޓްނަސްގެ ދުޅަހެޔޮކަން އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން 

 މިންވަރު އެމީހެއްަގއި ފުރިހަމަވުން.

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުެގ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފުލުހަކަށް މަޤާމުެގ  )ޅ(  

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޯބޑަށް 

އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، ހުށަހަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ަގވާއިދާ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ހުއްދައާެއކު އެ ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުާރ 

 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިްސވެިރޔާެއވެ.

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށްަޓކައި ޯބޑުން ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީޛުކުރާނީ  )ކ(  

 އެ ނިންމުން ވަޒީރަށް ހުށަހަޅައި ަވޒީރު ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. 
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ފުލުހުންނަށް ޝަރަފާއި ނިޝާން ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން   .110 ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުން 

 ކުރިއަްށގެންދާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. 
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)ފަސްދޮޅަސް(  60ފުލުހެއްގެ ަވޒީފާަގއި ހުެރވޭނެ އެންމެ ދޮށީ ޢުމުރަކީ،  )ހ(  .111 ރިޓަޔަރކުރުން 

 އަހަރެވެ. 

މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްަނމަވެސް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތަގއި ހުރި މީހަކީ މި  )ށ(  

)ވިހި( އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށްެވފައި، ިޞއްީޙ  20ޚިދުމަތުގައި 

ސަބަބަކަށްޓަކަިއ އޭާނގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުެރވެންނެތް މީހެއް ކަމުަގިއ 

ޭއނާގެ ަވޒީފާއިްނ ، ފެނިއްޖެނަމަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަކުން

ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު ރިޓަޔަރުކރަން އޭނާއަށް އެްނގުމުގެ ބާާރއި އިޚްިތޔާރު 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  )ނ(  

  ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
 

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން 

 ވަކިވުން 
ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ަވކިކުާރ  114މި ޤާނޫނުގެ   .112

މީހުންނާއި، ފުލުހެއްގެ މަޤާމުގައިހުރެ ކުރިކަމެްއގެ ސަބަުބން އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ 

ފިަޔވަޅަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތުން ވަިކވާ މީހުން ތައުދީބީ 

އެްއވެސް ތައުދީބީ ، ފުލުހުންގެ ަވޒީފާިއން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުަގއި ، ފިޔަވައި 

މައްސަލަެއއް އުފުލިފައިނެތް ޙާލަތުގައި، އަދި އެފަދަ މައްސަލަެއއް އުފުލުމުެގ 

ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު ފުލުހުންގެ  ،ންމެ މީހަކީޙާލަތުވެސް އުފެދިފައިނެތި، ަވކިވާ ކޮ

 ވަޒީާފއިން ވަިކވާ މީހެކެެވ.
  

ވަނަ  112ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ުނވަަތ  111މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .113 ޢިނާޔަތް ދިނުން 

މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރަުފވެރިަކމާއެކު ފުލުހުންގެ ވަޒީާފއިން ވަިކވާ މީހަކީ، 

)ވިހި(  20ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވިިދިވދިގެން ނުވަތަ ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި 

 މާއްދާއާ ށުން މި އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަ

ަވޒީފާެގ  ،ޙަވާލާދީ ހަދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން

 ޢިނާޔަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ޕޮލިސް ބޯޑުގެ  )ށ(  

މާލީ ކަންކަމަށް ިޒންމާވާ ަވޒީރު  ލަފަޔާއެކު ވަޒީރު ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަކަށް

 ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
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ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ ގުިޅގެްނ  )ހ(  .114 ފުލުހަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއްކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހިްނގޭ 

        ލިބޭ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ބަލައި،  ،ހޯދޭ ހޯދުންތަކާއިތަޙްޤީޤަކުން 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުްށ  ށްފުލުހެއްގެ ަމއްޗަ އެ

ސާބިތުވާކަމަށް ނުވަަތ ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިްނގަނޑާ ޚިާލފުވެފައިާވކަމަށް 

އްޖެނަަމ މަދަނީ މިންގަނޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ސާބިތުވެ

 އެ ފުލުހަކު ވަޒީާފއިން ަވކިކުުރމުގެ ބާރު ވަޒީރަށް ލިިބގެންެވއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން ދެންތިބި  ،ފިޔަވައި  ކޮިމޝަނަރ ޑެޕިުއޓީ ކޮމިޝަނަރާއި )ށ(  

 ގަާވއިދެއް އެކުެލިވގެްނވާ އުސޫލުތައް ޙާލަްތތަކާއި ވަކިކުެރވޭނެ ޚިދުމަތުން

. ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނަރ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި

 ތަފާތު  ސްޓާފުންނަށް ޕޮލިސް ފުލުހުންނާއި ގަާވއިދުަގއި ހަދާ މިގޮތުން

  .ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ ގޮތްތަެކއް
ކޮމިޝަނަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަކިކުރުުމގަިއ  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  56މި ޤާނޫނުގެ  ،ޢަމަލުކުރާނީ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
 

 ވިހިވަނަ ބާބު 

 ކުށް ކުށާގުޅޭ 

 
ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމާއި 

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ޤާނޫނާ 

 ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރުން 

މީހަކު، ައދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ުހއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލަިއ،  ފުލުހަކަށް ނުވާ  .115

ފުލުހެއްކަމަށް ދައްކައިދިނުމުެގ ގޮތުން، ފުލުހުންގެ ޔުނިޯފމު ނުވަތަ ފުލުހުން 

ނުވަތަ ފުލުހެއްކަން ، ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ިނޝާނެއް ނުވަތަ ރިބަނެއް

 ،އަންަގއިދިނުމަށްޓަކައި ާޚއްަޞގޮތުަގއި ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ އެްއވެސް އެްއެޗއް

 ކީ ޖިނާއީ ކުށެކެެވ. ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުމަ
 

ފުލުހަކު ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަަތ ވަޒީފާއިން  )ހ(  .116 ވަޒީފާއަށް ފިލުން 

 އެމީހަކު އެކުރަނީ ޖިނާއީ ކުެށކެވެ. ، ފިލައިގެން ދާންއުޅެފިނަމަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             276އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

91 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ފުލުހަކު ަވޒީފާއިން ފިލިަކމަށް ބެލެވޭނީ  )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަމެއް ކުރުމުންނެެވ. 

 އެމީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަްސއޫލިއްޔަތުން އަމިއްލައަށް ބަީރއަވެ   (1)   

 ނުވަތަ ން؛ޔުޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ިޑއުޓީެއއް ހުްއދަނެތި ދޫކޮށް ދި
)ސާދަ( ދުވަސް ވަންދެން ވަޒީާފއަށް ހާިޒރުނުވެ  14ހުއްދަ ނުހޯދާ   (2)   

 ހުރުން؛ ނުވަތަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުއައްސަސާ ާޚއްޞަ އޮޕަޭރޝަނަލް   (3)   

ޙާލަތަކަށް ގެނެވިަފއިވަިނކޮށް، އެމީހެއްގެ ަމއްޗަށް ހުރި ެވރިޔަުކ 

ކުރާ އަމުރަާކ ޚިލާފަށް ަވޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުން ނުވަަތ 

 ނުކުތުމަށް ދެކޮޅު ހެދުން؛ ނުވަތަ

ބަޔަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭފަދަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާލަތެއްަގއި އެކަން   (4)   

 އެނގިހުރެ ފިލުން ނުވަތަ އަާޅނުލާ ހުރުން؛ ނުވަތަ

ވަރުދިނުން ނުވަަތ ތްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވފަދަ ކަމަކަށް ހި  (5)   

 ވާިގވެިރވުން.

 

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަަތ ފުލުހުން އެހެން ބަޔަކާ ބައިވެރިެވގެން  )ހ(  .117 ބަޣާވާތްކުރުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި 

ބަޣާވާތެއްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ބަޣާވާތެްއކުރަން އުޅެފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް 

ކުރަން ރާވައިފިނަމަ ނުވަތަ ެއފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީފިނަމަ ނުވަތަ 

ބަަޔކު ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަން ރާާވަކން އެނގިހުރެ  އެއިން ކަެމއް އެހެން

އެއިން ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔަކަށް ނާންގައިފިނަމަ 

ނުވަތަ އެްނގުން ލަސްކޮށްފިނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ ފުލުހަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ކުށްވެިރވާނެެއވެ.

ރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް "ބަޣާވާތްކު )ށ(  

ފުލުހަކަށްވެހުރެ، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެހެން ފުލުހަކާ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ 

ބަޔަކާ ބަިއވެިރވެ، ުނވަތަ ފުލުހުން ނޫން އެހެން ބަޔަކާ ބަިއވެރިެވ، ބާރުެގ 

ބޭނުންކުރުމާއި ނުވަތަ ބާުރގެ ޭބނުންކުރާނެކަމަށްބުނެ ބިރު ދެްއކުމާއި ުނވަތަ 

ދާކުރަންޖެހޭ ޑިއުޓީތަާކިއ ޙަވާލުކުރެޭވ އަޞަދުގައި ތިމާ އެ މަޤް
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މަސައްކަތްތަާކއި ކުެރވޭ އަމުުރތަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ެދްއކުމާއި، މިފަދަ 

ކަންތައްތަކަށް އެހެން މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ ހެދުމަށެވެ. އަދި ފުލުހަކު ނުވަތަ 

އިވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން ފުލުހުންގެ ގިނަބަޔަުކވެގެން ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަ

ނުވަތަ ހިންގަން އުޅުމަީކެވސް މި ޤާނޫނުގައި "ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި 

 ބަޣާވާތްކުރުން" ކަމުަގއި ބެލޭެނއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިސްމީހަކަށް ނުވަތަ ވެރިޔަކަށް ފުލުހުންގެ އިާދރާއިން   (1)   

 ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ނިުގޅަިއަގތުން؛ ނުވަތަ 

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ވެރިން ޤައުމީ   (2)   

ކުރާ އަމުރުތަކަށް ުނކިޔަމަންތެރިވުމާިއ، ޙަވާުލކުރެޭވ 

 މަސައްކަތްތަކަާށއި ިޑއުޓީތަކަްށ ނުދިޔުން؛ ނުވަތަ 

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަާށއި އަދާކުަރންޖެހޭ   (3)   

 ހުރަްސއެޅުން؛ ުނވަތަ ޑިއުޓީތަކަށް 
ޑިއުީޓގައި ހުންނަ ފުލުހަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުމާއި ބާރުެގ   (4)   

 ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ 

ފުލުހަކު ޑިއުީޓއަށް ބަހައްޓާަފއި ހުރި ތަނަކަށް ގަަދކަމުން ވަްނނަން   (5)   

އުޅުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންޮކށްގެން ބިރުދައްކަިއ، އެތަނަކަށް ތިމާ 

 ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު ވެއްދުން؛ ނުވަތަ

 ފުލުހުންގެ ހަތިޔާރާއި އާލާތްަތއް ގަދަބާރުން އަތުލުން؛ ުނަވތަ  (6)   

މާރާތަކަށް ނުވަަތ އާާލތަކަށް ޢިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުްނކުރާ   (7)   

 ނުވަތަ ވަސީލަތަކަށް ެގއްލުންދިނުން ނުވަތަ ހަލާކުކުރުން.
 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހެއްެގ މައްޗަށް ަތއުދީބީ ފިަޔވަޅެްއ އެޅުމަކީ ުނވަތަ ޖިނާއީ  މި  .118 އިތުރު ދަޢުވާކުރުން 

ކުށެްއގެ ދަޢުވާކުރުމަީކ، ެއހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެއް ކަުމގަިއ 

އެމީހެއްެގ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަކާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ދަޢުވާ

މައްޗަށް ނުއުފުލޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އަދި ެއއީ ެއއް ކުަށަކށް ދެ ފަހަރަށް އަދަބު 

 ދިނުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއްވެސް ނޫެނވެ.
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އެްއވެސް ފަރާތަކުން ފުލުހަކަށް ޣައިރުޤާނޫނީ އަމުރެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި އެފަދަ   .119 ބާޠިލު އަމުރު 

 ފުލުހަކު ތަބާވެގެން ނުވާެނެއވެ. އެްއވެސް އަމުަރކަށް

 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 

 ފުލުހުންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަމާގުޅޭ 
 

 

ފުލުހުންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަމަށް 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން 
     ފުލުހުންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަން ކުރިއަރުަވއި ތަރައްީޤކުރުމަށްޓަކަިއ،  )ހ(  .120

ާދއިރާގެ ތެރޭގަިއ، ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިާލެގ މި ބާބުގައި ަބޔާންކުރާ 

 މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކޯޕަރޭޓިވް އުސޫލުން ވިޔަފާރިުކރެވިދާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ކޯޕަރޭިޓވް ސޮސަިއޓީގެ ޤާނޫނު( އާއި މި  2007/3

 ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީ މެދުވެރިކޮެށވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ިފޔަަވއި، އިތުރު  )ނ(  

ބާވަތެްއގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު އުފައްދައި ވިޔަފާިރކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެނެއް ނުެވެއވެ.
 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އުފައްދާ ފުލުހުންގެ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިީޓ  މި )ރ(  

        ވާންވާނީ، މި މާއްދާއާ ަޙާވލާދީ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިީޓގެ ޤާނޫނުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޯޕަރޭިޓވްައކަށެވެ.  6
 

މި ބާބުގެ ދަށުން އުފައްދާ ުފލުހުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިީޓއަށް ކުެރވޭނެ  )ބ(  

 ވިޔަފާރިތައް ޕޮލިސް ޯބޑުގެ ަލފާގެމަތިން ވަޒީރު ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. 
 

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިގެން ެއހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު،  )ޅ(  

ފުލުހުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިީޓގެ މައްޗަްށ، މި ބާބުގެ ދަށުން އުފައްދާ 

ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިީޓގެ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކުރާ އެންމެހަިއ އުސޫލުތަްއ 

 ހިނގާނެއެވެ.
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މި ބާބުގެ ދަށުން އުފައްދާ ފުލުުހންގެ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިީޓއާުގޅޭ އަންނަނިވި  )ކ(  

ރެިޖސްޓްރަރ ހަދާ ކަންކަން، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮަސއިޓީެގ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
   

ކޯޕަރޭޓިްވއިން ވިޔަފާިރކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޫސލުތައް   (1)   

 ކަނޑައެޅުްނ؛
 

ކޯޕަރޭޓިްވގެ ހިސާބުތަްއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ިނޒާމު ޤާއިުމކުރަންީވ ގޮްތ   (2)   

 ކަނޑައެޅުްނ؛ އަދި 
 

 ކޯޕަރޭޓިްވއަށް ގިނަެވގެން ދަރަނި ނެގިދާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން.   (3)   
 

 އަލުން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

 ހުށަހެޅުން  ރަޖިސްޓަރީކުރަން 
     ، )ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި 3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ހ(  .121

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުން އައިސްފަިއާވ 

ފުލުހުންގެ ކޯޕަރޭޓިވްަތއް، ިމ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެމަތިން 

 އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެިދ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ނަންބަރު މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، ާޤނޫނު  )ށ(  

ަވނަ މާއްދާގަިއ  12)ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/3

 ބަޔާންކުރާ ކަންކަުމގެ އިތުރުްނ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
 
 

 ކޯޕަރޭޓިްވގެ ހިންގާ ަގާވއިދު؛  (1)   

 މެންބަރުންގެ ދަފްތަރު؛  (2)   

 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން؛  (3)   
 އަހަރުގެ އޮޑިްޓކޮށްަފއިވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް.ވޭތުވެިދޔަ   (4)   

 

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ކޯޕަރޭޓިްވގެ 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

އަހަރީ ހިސާބުތައް ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ކޯޕަރޭޓިްވގެ ރިަޒރވް ފަންޑުެގ 

ހިސާބުތައް ހިމެނޭގޮތުން، ކޯޕަރޭޓިްވގެ އެންމެހަިއ ފައިސާާއއި 

 ސެކިއުރިީޓޒްާއއި، މުދަލާިއ، ޒިންމާއާިއ، ދަރަންޏާިއ، ފައިދާ

 ކަނޑައަޅާަފިއވާގޮުތގެ ހިސާބުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 
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( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ކޯޕަރޭޓިްވގެ 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، ރެޖިސްޓްރާރ ޤަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަެރްއ 

 މެދުވެރިކޮށް އޮިޑޓްކުރަންވާެނެއވެ.
 

މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓް ކުރުމުަގއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި  )ބ(  

ަވނަ މާއްދާގަިއ  56)ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/3

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިަހމަވާންވާނެެއވެ. އަދި އެފަަދއިން ކުެރވޭ 

ވަަނ  57އޮޑިޓަކަށްފަހު އެކުަލވާލާ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުގަިއ، ެއ ޤާނޫނުެގ 

 އްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.މާ
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ަބޔާްނކުރާ ފަދަ ޮއޑިޓެްއ ކޮށްފައިުނވާނަމަ، ުނވަތަ  )ޅ(  

ކޯޕަރޭޓިްވއިން ކޮށްފަިއވާ އޮޑިްޓގެ އިތުރުން އިތުރު ޮއޑިޓެއް ުކރަންޖެހޭކަމަށް 

ރެޖިސްޓްރާަރށް އޮޑިޓަެރއް ރެޖިސްޓްރާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމަށްޓަަކއި 

 ޢައްޔަންކުެރވިދާނެެއވެ.

 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީުކރެވޭ ކޯޕަރޭިޓްވ  121މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .122 އަލުން ރަޖިސްޓަރީވުން 

ސޮސައިީޓއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮްށދިނުމާއެކު، އެ ތާރީޚުން ފެށިެގން ގިނަވެގެްނ 

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީުކރެވޭ ކޯޕަރޭިޓވް )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  60

 ސޮސައިީޓގެ ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަންވާެނއެެވ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާްއވާ ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާަގއި، ކޯޕަރޭޓިްވެގ  )ށ(  

ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުަރންވާނެެއވެ. އަދި ެއއަށްފަހު، ޤާނޫނުގައި 

 ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރާ 

 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީެއއްގެ އަހަރީ ހިސާބު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެގ  )ހ(  .123 އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮުތެގމަތިން ރެޖިސްޓްރާރ ޤަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރެއް 

އޮިޑޓްކުރުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަމުން މެދުވެރިކޮށް ަގވާއިދުން 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ފަދައިން އަހަރީ ހިސާބުތައް ަގވާއިދުްނ  )ށ(  

އޮޑިޓްކޮްށ، ހުށަހަޅަމުންނުދާނަމަ، އެ ސޮަސއިޓީެއއް އުވާލުުމގެ އިޚްިތޔާރު 

 ޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ރެ
 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 ކޯޕަރޭޓިވް އުވުން 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުން އައިސްފަިއާވ  )ހ(  .124

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  121ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިީޓއެއް، ިމ ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިުނވާނަމަ، އެ ކޯޕަރޭިޓްވ 

ސޮސައިީޓއެއް ުއވާލެވޭެނއެެވ. އަދި އެ ސޮަސއިޓީެއއް އުވާލުުމގެ އަމުރެއް، 

ވަނަ  60)ޯކޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ ނެރެންވާނެެއވެ.
 

ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިީޓއެއް ުއާވލާ  )ށ(  

ވަނަ  60)ޯކޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  63ވަނަ ާމއްދާާއއި،  62ވަނަ މާއްދާއާިއ،  61މާއްދާގެ )ށ( ާއއި، 

 ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 64މާއްދާއާިއ، 
 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ފިޔަވައި 

 ޝަޚްޞު އުވާލުން  އެނޫން ޤާނޫނީ 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފުލުުހންގެ ތެރޭަގއި  )ހ(  .125

ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަަކއި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެއް 

)ނުވަދިހަ(  90އުފައްދާފަިއވާނަމަ، މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ުއވާލުމުެގ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެފަދަ ތަންތަން 

 މަސައްކަތް ފަށަންވާނެެއވެ.
 

 ޤާނޫނު ،ތެޭރގައި  ޝަޚްޞުތަކުގެ ޤާނޫނީ ބަޔާންުކރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އުފައްދާފަިއވާ  ދަށުން ގެ ( ޤާނޫނު ޖަމްޢިްއޔާތަކާބެހޭ) 2003/1 ނަންބަރު

 .ނުހިމެނެއެވެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް
 

 ރެޖިސްޓްރާރ އުވާލުުމގައި ޝަޚްޞެއް ާޤނޫނީ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 އެއްގޮްތވާ  ައތާއިޖުރާ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ކަމާބެހޭ ،ޢަމަލުކުރާނީ

  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ
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   މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އުފައްދާަފއިާވ މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ކުްނފުނި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ތިންވަަނ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާފަދަ 

ތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތްފަރާތްތަކާއެކު ކޮށްފަިއވާ ވިަޔފާރި މުޢާމަލާ

     ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިީޓއަކަށް ބަދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު 

 އެ ކުންފުނި އުވާލުުމގެ ކުރިްނ ދޭންވާނެއެވެ. 

 

 ބާވީސްވަނަ ބާބު 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު 

 
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން 

 ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންދިނުން 
     ކުށްކުރުން ހުއްުޓވުމާ ގުޭޅޮގތުން ނުވަތަ ކުށެްއގެ ތަޙްީޤޤާ ގުޭޅގޮތުން  )ހ(  .126

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ 

ތަންފީޛުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކަށް ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި، ޤާނޫނު 

ނުވަތަ އެހެން އިދާރާތަކަކަްށ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ޙާލަތެއްގައި ފުލުހުން 

 ޙަރަކާތްތެރިވާއިުރ، އެ އިދާރާަތކުން ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެެވ.
  

އެހީއަށް ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި ސިފަިއންގެ  )ށ(  

ފުލުހުންނަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް  ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި 

 އެދެވިދާނެެއވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުކއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތު  253ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ނ(  

ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫީނ  ،ކޮށްފައިާވ ޙާލަތެްއގަިއ ފިޔަަވއިންއިޢުލާ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  ،އެްއވެސް ބާރެއް ސިފައިންަނށް ބޭނުންކުރެވޭނީ

 ޢީ ަވޒީރު ލިުޔމަކުން ދިފާ ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެފަދަ އެހީައކަށް

އެ އެދުމެްއގެ ލިޔުުމގަިއާވ ، ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ަވޒީުރގެ ކިބައިން އެދުމުން

 ތެޭރގައި އެ ނިސްބަތަށެވެ.ދާއިރާގެ 
  

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާަފދަ އެހީއަކަްށ  ،ދިމާވެފައިވާ ޙާލަަތކީ )ރ(  

އެފަދަ އެހީައކަށް އަނގަބަހުން  ،ލިޔުމަކުން އެދެވެންނެތް ޙާލަތަކަށްވާނަމަ

         ައދި ގިނަެވގެން ، އެދުނުކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ީވއެންމެ ައވަހަކަށް
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)ސަުއވީސް( ަގޑިއިުރގެ ެތރޭގަިއ، އަނގަބަހުން އެދުނު ެއދުން ލިޔުމުން  24

 ކަށަވަރުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ. 
 

ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ފުލުހުން ހިންގާ ޚާއްޞަ އޮޕަޭރޝަންތަކުަގއާިއ  )ބ(  

ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ ތަހްޤީޤުތަކުގައި ސިފައިންެގ  ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކާ

އެހީތެރިކަން ފުލުހުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިފައިންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އެއްާބރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 
 

އްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ފުލުހުްނ ސިފައިންގެ މާމި  )ޅ(  

އެހީތެރިކަމަށް އެދެންޖެހޭ ޙާލަތްތަކާއި، ފުލުހުްނނާއި ސިފައިން އެކުގައި 

ްނކުރާ ގަވާއިދެއް ޔާމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތްތައް ބަ

 ދެ މުއައްސަސާގެ މަޝްވަރާއާއެކު ބަންޑާރަނައިބު ހަދަންާވނެއެވެ. 

 

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފަިއވާ ވަކި ޚާްއޞަ މިނިވަން  )ހ(  .127 އިސް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދިނުން 

މުއައްސަާސއަކަށް ނުވަތަ މުްސތަޤިއްލު މަޤާމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ 

ޤާނޫނަކުން ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ަވކި ޚާއްޞަ މަްސއޫލިްއޔަތަކީ، ޖިނާއީ ކުށެްއ 

       ހޭ ފިޔަަވޅު އެޅުާމއި،ކަމުގަިއ ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ުހއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެ

އެ ކުށާުގޅޭ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމާއި، ދަުޢވާ ކުރުމަށް ފެންނަ ޙާލަތުގަިއ 

ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން ކަމުގަިއ ވާހިނދު، ޤާޫނނުގެ ދަށުން 

ފުލުހުންނަށްވެސް އެ ކުުށގެ ަޢމަލުގެ މައްޗަށް ޢާންމުގޮުތަގއި އިޚްތިޞާޞް 

 އިޚްިތޞާޞް އޮްތ ލިބިގެންވީނަމަވެްސ، އެ ކުށުގެ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން، އިސް

 ބަޔަކުކަުމގައި ބަލާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނުން އުފައްދާފަިއާވ 

 އެ ޚާއްޞަ މުައއްސަާސއެއް ނުވަތަ މަޤާމެކެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންެވގެންވާ ޙާލަުތގަިއ، ފުލުހުންގެ ދައުރަކަށްވާީނ،  )ށ(  

އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއައްސަާސއަކުން ނުވަތަ މަާޤމަކުން އަންާގ 

  ގޮތެްއގެމަތިން، މި ޤާނޫނުްނ ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން، 

ން ެއ ކުށަާކ ގުޭޅގޮތުްނ އެ މުައއްސަާސއަކުން ުނވަތަ އެ މަޤާމަކު

 އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުުރމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި މަގުަފހިކޮށްދިނުމެވެ. 
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އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް 

 ޖަވާބުދާރީވުން 
ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނާގ ގޮތް ބެލުމަށް  ގެދިވެހި ފުލުހުން )ހ(  .128

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަްނ 

މުއައްސަާސއެްއގެ ަދއުރު އަާދކުރުމުގެގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް، އެ މުއައްސަާސއަކުން ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަމޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް މުއައްަސސާއަކުން އެދޭ  )ށ(  

ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ މުއަްއަސސާއަކަްށ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސަބަބުން 

ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ނުވަތަ ފުލުހުން 

 ށް ބުރޫއަރާފާނެކަމަށް ނުވަތަ ޤަުއމީ ސަލާމަތަހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް 

ނުރައްކާވެދާެނކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، އެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް 

އަންނަންދެން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިެވހި ފުލުހުންގެ 

 ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  )ނ(  

ބަޔާންކުރާފަދަ މުއައްސަާސއަުކން ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީކުރުވުަމށް ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން ކުރުމަށް، މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން   .129 ރެކޯޑު ދޫކުރުން 

ގެ ލަފާގެމަތިން ރުފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަާވިއދެއް މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮިމޝަނަ

 ވަޒީރު ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ. 
 

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ މުައއްސަާސއަކުން  )ހ(  

ވަިކ މީހަކާ ބެހޭގޮތުްނ ހޯދަން ބޭނުންވާ ހިންގުން ހުއްދަ ތަޙްޤީޤެްއަގިއ 

 އޭނާގެ ޕޮލިސް ރެޯކޑު؛
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭން ބޭރުގައި ަވޒީފާ އަދާުކރަން ބޭނުންވާ  )ށ(  

މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ަވޒީފާ ދޭން ގަސްުދކުރާ ފަރާތަށް 

 ދޫކުރާ އޭނާގެ ކްރިމިނަލް ރެކޯޑު؛
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ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ މުައއްސަާސއަކުން  )ނ(  

ހިންގުން ހުއްދަ ތަޙްޤީޤެއްގަިއ ނުވަތަ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެްއގައި ވަކި 

 މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އޭާނގެ ޕޮލިސް ރެކޯުޑ؛

ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީ، ޤާނޫނުއަސާސީން  )ރ(  

އުފައްދާފަިއވާ މުއަްއސަސާައުކން ހިންގާ ތަންފީޛީ ޙަރަކާތަކަށް ބޭނުންވާ 

 އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންްޓ؛

މީހަކު އެމީހެއްގެ ކްރިމިނަލް ރެކޯޑު ނުވަަތ ޕޮލިސް ރެޯކުޑ ސާފުކުރުމަށް  )ބ(  

 އެދުމުން އެމީހެއްގެ ރެޯކޑު. 
 

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްކަމުަގިއ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަެމއް  )ހ(  .130 ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތް 

ކުރުމުގަިއ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ ެއއްގޮްތާވ 

ެއއްެވސް ފުލުހަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ހައިިސްއޔަތުން ނުބައި ، ގޮތުގެމަތިން

ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އެމީހެއްގެ ނިޔަތެއް ނެތި ކުރާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް 

 މައްޗަށް ެއއްެވސް ދަޢުވާެއއް ނުއުފުލޭނެއެވެ.
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްކަމުަގިއ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަެމއް  )ށ(  

ކުރުމުގަިއ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ ެއއްގޮްތާވ 

އެްއވެސް ފުލުހަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ހައިިސްއޔަތުން ނުބައި  ،ގޮތުގެމަތިން

ނިޔަތެއް ނެތި ކުރާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްެގ 

       ސަބަބުން މީހަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް އަނިާޔއަކަށް ުނވަަތ ގެއްލުމަކަށް 

 އެ ޢަމަލުކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ޫދކޮށްލި ފުލުހަކު ޒިންމާދާރެއް ުނކުރެވޭނެެއވެ. 

 

އެހެން ފުލުހެއްގެ ބާރު 

 ބޭނުންކުރުން 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ެއވަގުަތކަށް ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްަގއި ނުވަތަ ޤާނޫނާ   .131

އެ ބޭނުުމގައި ފުލުހެއްގެ ަވކި ރޭންެކއްަގއި ހުންނަ  ،ޚިލާފުކަމެއް ިވޔަނުދިނުމަށްޓަަކއި

އޭނާއަްށވުރެ ދަށުގެ ރޭންކެއްަގއި ހުރި މީހަކަށް އެަވގުތަކު ޙަވާުލކުރެިވގެްނވާ  ،މީހަކަށް

މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބު އަދާކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުާރ 

އޭާނއަށް ސީދާ އަދާކުރުމުގެ ބާރު ލިިބގެންާވ  މީހުންނާ ޙަވާލުކުރެިވގެންވާ ިޒންމާތަކަކީ

 ޒިންމާތަކެެކވެ. 
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ލުކުރުމަށްޓަކަިއ، ދޭދޭ ަޤއުމުތަކުެގ ފުލުހުންގެ ާހސިއަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް   .132 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުން 

އިދާރާތަކާިއ، ބައިނަލްއަްޤާވމީ ފުލުހުންގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި އިދާރާތަާކއި، 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެިކއެކި ތަޙްީޤޤީ އިދާރާތަކާ ގުޅުން 

ތަކަށް އެހީތެރިކަން އުފައްދަިއ، އެފަރާތްތަުކގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި، އެަފރާތް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަްސވުންަތއް އެކުަލވާލުމުގެ ބާރު، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ުނވަތަ ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއ؛ )ހ(  

ޤައުެމއްގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ދިވެއްަސކު އެހެން ޤައުެމއްަގއި ހިންގާ، އެ  )ށ(  

 ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ަޢމަލެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި؛

ދިވެއްަސކު، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުގައި ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށެއްކަމަށް  )ނ(  

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޢަމަލެއް އެެހން ޤައުމެއްަގއި ކުރުން ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ؛

 ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ރ(  
ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަުކގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ އެއްބާރުލުްނ  )ބ(  

 ހޯދުމަށްޓަކައި؛

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހުނަރާއި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކަިއ؛ )ޅ(  

އިދާރާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް  ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭ ބޭރުގެ )ކ(  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާިއ އެހީތެރިކަން 

 ދިނުމަށްޓަކައި؛

ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމް ހުއްޓުވުމަށާއި ެއކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅަންޖެހޭ  )އ(  

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަަކއި.
 

ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން މި  )ހ(  .133 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަާދކުރުމަށް ބޭނުންާވ ަގވާއިދުަތއް 

ގެ ލަފާގެމަތިން ވަޒީެރވެ. އަދި ެއ ގަާވއިދުތަްއ ރުހަދާނީ، ކޮމިޝަނަ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ަތންފީޛުކުރާނީ، 

 ކޮމިޝަނަރެވެ. 
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މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާނަމަ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން  )ށ(  

ދީޤުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޞްހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް މި ޤާނޫނު ތަ

)ަހއެއް( މަްސދުވަހުގެ ތެޭރގައި ހަދަިއ ދިެވހިސަރުކާރުެގ  6ގިނަެވގެން 

 ަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.ޓު ގެޒެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަހދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަުކގެ ތެޭރަގއި އަންނަިނވި  )ނ(  

 ހިންގަންވާެނއެވެ.ކަންކަމަށް ނިސްބަތްވާ ަގާވއިދުތައް ހަދައި 

 ޗުއްޓީ ެނގުމާއި ސަލާމް ބުނުމުގެ ަގާވއިދު؛  (1)   
 ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީާފެގ ގަާވއިދު؛  (2)   

 ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު؛  (3)   

 ފޯމުގެ ަގވާއިުދ؛ނިޔު  (4)   

 ތަމްރީނުދިނުމާގުޅޭ ގަާވއިދު؛  (5)   
ޝަރަފުގެ ނިޝާން ރޭންކުގެ ކުިރއެރުމާއި ރޭންުކ ދަށްކުރުމާއި   (6)   

 ދިނުމާގުޅޭ ަގވާއިދު؛

ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ާކޑު ގެންގުޅުާމއި ބޭނުންކުރުމާގުޭޅ   (7)   

 ގަާވއިދު؛

ފުލުހުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ބަަލއި، ފިަޔވަުޅ ެއޅުމުެގ   (8)   

 ގަާވއިދު؛

ވަޒީފާ އަާދކުރަންވީ ތަންަތން ކަނޑައެޅުާމއި ބަދަލުކުރުމުގަިއ   (9)   

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގާވއިދު؛

ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުަތކާއި އިޚްތިޔާުރގެ ބޭނުން ކުރުމުގަިއ   (10)   

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަގާވއިދު؛
 

، ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ ައދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި  (11)   

އެަތކެތީގެ ، ބަލަހައްަޓއި، އާލާތްތައް ެގންގުޅެ، ވަސީލަތާއި 

 ބޭނުންހިފުމާބެހޭ ގަވާއިުދ؛
 

 ހަތިޔާރު ހޯދުމާއި ގަތުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަާވއިދު؛  (12)   
 

 ފުލުހުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދު؛  (13)   
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 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުުޅތަކާގުޅޭ ަގވާއިދު؛  (14)   
 

އެ ކުށަށް ފިޔަވަުޅއެުޅމުގަިއ ، ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށާއި  (15)   

 ަގާވއިދު؛ ައދިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ 
 

 ލިޔެކިޔުންތަާކއި ތަެކއްާޗއި އާާލތްތައް ކްލެސިފަިއކުރުމުގެ ަގާވއިދު؛  (16)   
 

ދަށުން ހިންގާ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތަުކގަިއ  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ  (17)   

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރާ ަގވާއިދު.

 

އެކުަލވާލަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް އެުކލަވާލެވެންދެން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ހ(  .134 އިންތިޤާލީ އުސޫލުތައް 

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ލައި އެންމެހައި ަގާވއިދުތަކާިއ، ފުުލހުންގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންކުރުމަށް އެކުަލވާ

ޅުުމގެ ޢާންމުކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަާކިއ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަނޑައެ

 ބާރު ވަޒީރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެކިއެކި މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި  )ށ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ، މީހުން، އެގޮުތގައި ދެމިތިބުމުަގއި

މީހުން ފެށިގެން އުފެދެންޖެހޭ މަޤާމުތައް އުަފއްދަިއ، އެ މަޤާމުތަކަށް 

ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ންޢައްޔަ

 ކުރަންޖެހޭ މީހުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެންންޢައްޔަ

ކޮށް ން)ފަސްޮދަޅސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ ޢައްޔަ 60ގިނަެވގެން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 މި ޤާނޫނުގައި ވަިކގޮތަކަށް ަޢމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް، އެީއ  )ނ(  

މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހާހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިގޮްތކަމުަގިއ 

ކުރިން އަލަްށ  ނުވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު އައުުމގެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކޮށް،

ތާރީޚުން ފެށިގެން އެކަމެއް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެަމތިން ކުރަން 

ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ކުރުމަކީ ވަޒީާރއި ކޮމިޝަނަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.
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)ފުލުހުންެގ  2008/5މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .135 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު( އުވުނީެއވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ،   .136 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

)ތިނެއް( ަމސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  3ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާތާ 

 ފެށިގެންނެވެ.
 

ަޙވާލާދީފައިާވ، އަދި މި ޤާނޫނާ އެުކަގއި ެއވާ ޖަދުވަލަކީ، މި ޤާނޫނުެގ މި ޤާނޫނުގައި   .137 ޖަދުވަލު 

 ބައެެކވެ. މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ އެ ޖަދުވަލާ އެުކގަެއވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ުނވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްފަިއާވގޮތުން ކަނަޑއެިޅގެން   .138 މާނަކުރުން 

އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުަތކަށް އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާާހހިނދަކު، 

 ތިރީަގއި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ުގޅިގެން  ،ދެވިފަިއވަނީ

"ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފަިއއެަވނީ، ފަޔަރއާމްްސއާއި އެްކްސޕްލޯސިވްްސގެ  )ހ(  

ބޭނުންކުރެވޭ ނުވަަތ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، ފަރުދެއް ނުވަތަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް 

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ެގއްުލމެއް ލިބުމުގެ 

މަޤްޞަދުގަިއ  ފުރުޞަތު ކުޑަވާނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ އަދި އެ

 ބޭނުންކުރެވޭ ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރަށެވެ.

  ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ -"ނަން )ށ(  

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ އެކަމަުކ -ސަބް

 ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުން ފެށިެގން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުުހންނަށެވެ.
 

ފުލުހުންގެ މަޤާމުތައް މަތިން ތިރިއަށް  ،"ރޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައިެއަވނީ )ނ(  

ތަރުތީބުވެފައިާވގޮތުން ަވިކ މީހަކު ހިމެނޭ ގިންތިއަށް، ނުވަތަ 

 ހައިސިއްޔަތަެށވެ.
 

"ކްރިމިނަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެްއގެ މައްޗަްށ  )ރ(  

 ސާބިތުވެފަިއވާ ކުުށގެ މަޢުލޫމާތަށެވެ. 
 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             276އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

105 

"ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުން ޚިދުމަތްދޭ  )ބ(  

ސަރަޙައްދެްއގައި ހިމެނޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި، ަކުއންސިލްތަކާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭން 

 ބައްޓަންކުރާ ފުލުހުންގެ ފަލްސަފާއަށެވެ. 
 

 "ކޮމިޝަނަރ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަީނ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށެވެ. )ޅ(  
 

އިންްސޕެކްޓަރ އޮފް  ،"ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ކ(  

 ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަުކގެ ފުލުހުންނަށެވެ.
 

ވަނަ މާއްާދެގ  120"ކޯޕަރޭޓިްވ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  

 ދަށުން އުފައްދާ ފުލުހުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީއަެށވެ. 
 

މީހެއްގެ ނަމުަގިއ ރަޖިސްޓަރީ  ،"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  )ވ(  

ކުރެިވގެންވާ ގޯްއޗާިއ، ެގާއއި، ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ގޭެގއަށާިއ، ގޭބިީސއަށާއި، އޮފީހަށާއި، ވަކި އިދާރާއަކުން ަވިކ 

އުސޫލަކުން ަވކި ބަެއއް ބޭނުންކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯްއާޗއި ޢިމާރާތާއި 

 ތަކަށެވެ.ހޯލާއި މައިދާން
 

"އޮޓޮޕްސީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މައްޔިެތްއގެ ހަށިގަނުޑ ޞިއްޙީގޮތުްނ  )މ(  

އެްގޒެމިންކޮށް ނުވަތަ ޓެސްުޓޮކށް އެމީހަކު މަރުވިކަމަށް ލަފާުކރެވޭ ަވގުތާިއ، 

އެމީހާ މަރުވުމަށް ދިމާވި ސަބަބާއި، މަުރވި ފަރާތުެގ ހަށިަގނޑުގެ ބޭާރިއ 

ންތައް ދެެނގަނެ ެއ ގެއްލުންަތްއ އެތެރޭގެ ގުަނވަންތަކަށް ލިބިފައިވާ ެގއްލު

ލިބިދާނެކަމަށް ޞިއްޙީގޮތުްނ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަްއ ބަޔާންކުރާ، 

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަލިބިގެްނވާ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރެއް މައްޔިެތއްގެ ހަށިގަނުޑ 

 ފަޅައިގެން ުނވަތަ ފެޅުމަކާނުލައި ހަދާ އެްގޒެމިނޭޝަނަށެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާެގ  242ބުނެފައިެއަވނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ "ވަޒީުރ" ކަމަށް  )ފ(  

 ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިާވ ވަޒީރަެށވެ.
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،"ވަޒީާފގެ ޢިނާޔަތް" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ  )ދ(  

އަމިއްލައަށް އެިދގެން ވަިކާވިއރު އޭނާއަށް ލިބިދޭ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތަށާއި، 
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އޭނާއަށް ބަިއވެިރވުމުގެ ހުްއދަ އޮތް އިންޝުއަރަންސް ނިޒާމަކަށާއި، 

އޭނާއަށް ދޭ ދަތުރުފަތުރުުކރުމުގެ އުޅަނދަާށއި، ަދއުލަތުގެ އެހެްނ 

ބިދޭ ޙައްޤަށާއި، ަދއުލަުތގެ ފަރާތުން މަށް ލިޔުވަޒީާފއަކަށް އެނބުރި ދި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަގއި ޒާތީ ަމންފާއެއްކަުމގައި ބެެލވޭ މަންފާއެއް ފުލުހަކަށް 

 އޭނާވީތީ ދިނުމުެގގޮތުން ދެވޭ ކޮންމެ ޢިނާޔަތަކަށެވެ.
 

"މާލީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަީނ، ދައުލަތުގެ  )ތ(  

 ޒިންމާ މަތިކުރެިވފައިވާ ވަޒީރަެށވެ.މާލިއްޔަތުގެ 
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެީމހަކު އަދާކުރާ  ،"މަޤާމު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  )ލ(  

 ވަޒީާފއަށެވެ. 
 

ކުރުމާއި، ންމަޤާމަކަށް ޢަްއޔަ ،"މަޤާމަށް އެކަށޭނަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  )ގ(  

އެ ހުަށހެޅޭ މަޤާމުގެ  ،ކަުމގަިއވާނަމަކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާ ުގޭޅގޮތުން ންޢައްޔަ

ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި، ތަޢުލީމީ ފާސް އޮތުމަށާިއ، އެ މަޤާމުެގ 

ވާޖިބުތައް އަދާކުެރވޭފަދަ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ހުރުމަށާއި، މީހާެގ 

 މަަސއްކަުތެގ އަޚްލާޤަށާއި، ސުޫލކަށެވެ.، އަބުރުވެިރކަމަށާއި
 

މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތް ދިނުމަށް "ފުލުހުންގެ  )ޏ(  

 އުފައްދައި ހިންގާ ކޮންމެ އިާދރާއަކަށް ނުވަތަ މަރުަކޒަކަެށވެ.

"ފޮޓޯ ލައިންއަޕް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޕޮލިސް ލައިންއަޕެއް ހެދުމުގެ  )ސ(  

 މީހާ ބަޔާންކުރާ ބަދަލުގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ ފަރާތްކަމަށް ހެކިބަސްދޭ

ސިފަތައް ހުރި ނުވަތަ އެ ސިފަތަކާ ގާތްކުރާ ސިފަތަކެއް ހުރި ބައެްއގެ ފޮޓޯ 

ވަކި ތަރުތީބަކުން އަތުރަިއ، އެ ފޮޓޯތަކުގެ ތެެރއިން ހެކިބަްސދޭ މީހާ ކުށުގެ 

 މަތުކުރާ ފަރާތް ފާހަގަކޮށްދިނުމަށެވެ.ހުތު
 

 ،ބުނެފައިއެވަނީ  "ދިފާޢީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީުރ" ކަމަށް )ޑ(  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ސިފައިންގެ ޚިުދމަތުގެ ޒިންމާ  242ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަތިކުރެވިފަިއވާ ަވޒީރަށެެވ.
 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             276އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

107 

ފުލުހުންގެ ރޭންކު ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުަގިއ  ،"ގްރޭްޑ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ޒ(  

ދަރަޖަކުރެިވގެންާވ އެ ިގންތީގެ ދާއިާރގެ ތެޭރގައި ، ހިމެނޭ ކޮންމެ ގިންތިެއއް

 ދަރަޖަކުރުމަށެވެ.
 

"ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ާޤނޫނުއަސާސީެގ  )ޓ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮްތ  241

ވާލެވިފަިއވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ލަމަށް އެކުޔުބަލަމުން ގެންދި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަށެވެ.
 

"ސަސްޕެންޑުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ަވކި މުއްދަަތކަށް ޚިދުމަތަށް  )ޔ(  

 ނުކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ.
 

 ،އަޔަރމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކު"ސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރި )ޕ(  

ނުރައްާކތެރި ކުށާއި،  ،ޤައުމުގެ ޙާލަތަށް ބަލަިއ، ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢު

އިންތިޒާމުެވގެން ހިންގާ ޮބެޑތި ޖިނާއީ ކުށާިއ، ފަރުދުންެގ ޙައްޤުތަކަށް 

ނުރައްކަލެްއ ކުރިމަތިވެދާނެ ަކންކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި، މި 

، ފުލުހުންެގ މަޤްޞަދުތައް ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ޤާނޫނުގެ 

ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންެގ ކިބަިއގަިއ ޤާބިލުކަން އުފައްަދއި، ފުލުހުން ހާ

 ތައްޔާުރވެ ތިބެންޖެހޭ އަމާޒުތައް ބަޔާންކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމަެށވެ.
 

"ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޑެޕިުއޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  )ޖ(  

 ޕޮލިސްއަށެވެ.
 

"ޕޮލިގްރާފީ ޓެސްޓް ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ީމހަކާ ސުވާުލ  )ޗ(  

އޭާނގެ ޭނވާލަމުންދާގޮތް، ުނވަތަ ލޭެގ ޕްެރޝަރު، ނުވަަތ ، ކުރެވޭހިނދު

ހިތުގެ ވިންދު، ނުވަތަ ދާހިއްުލންފަދަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ހިނގާ 

 ކަންކަން މެޝިނެއްގެ އެހީަގިއ ދެނެގަތުމަށެވެ.

"ޕޮލިސް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މީހެްއގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވެފަިއާވ  )ހހ(  

ކުށާގުޭޅގޮތުން ުނވަތަ އުފުލިފައިާވ ދަޢުާވއާ ގުޭޅގޮތުން ނުަވތަ ކުރަމުންދާ 

ނުވަތަ ކުެރވިފަިއވާ ތަޙްީޤޤާ ގުޭޅގޮތުން ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ 

 މަޢުލޫމާތަށެވެ.
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މަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހުކުުށގެ ތު ،އަޕް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ "ޕޮލިސް ލައިން )ހށ(  

ދެނެގަތުމަށާއި ަވކި ކުށެއްުކރީ ވަކިމީހަުކކަމަށް ހެކިބަްސދޭ މީހުންގެ 

ހެކިބަހުން ފާހަގަކުރާ ފަރާތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ ހެިކބަސްދޭ މީހާ 

ހުރި  ފާހަގަކުރާ ސިފަތައް ހުރި ނުވަތަ އެ ސިފަތަކާ ގާތްކުރާ ސިފަތަކެއް

ބަޔަކު ވަިކ ތަރުތީބަކުން ައތުރައި، އެގޮތަްށ އަތުރާަފއި ތިބޭ ބައެްއެގ 

 ތެރެއިން ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރާ ފަރާތް ފާހަގަކޮށްދިނުމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ  ،"ޢާންމު މުވައްޒަފު" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ  )ހނ(  

ފުލުހުންނާއި ރެކްރޫޓުން އަދި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުން ނޫން ކޮންމެ 

 މީހަކަށެވެ.

އެންމެންނަށްމެ ބޭނުންކުރެވޭ  ،"ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ  )ހރ(  

މައިދާންތަކާއި އި ޯގއްާޗއި ބިާމއި ޢާންމު ގާގޮތަށް އަބަދުމެ ހުުޅވާެލވިފަިއވާ މަ

ޕާކްތަކާއި އަމިއްލަ ތަންތަން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ބިމާއި ގޯއްާޗއި ޢިމާރާތަށެވެ. 

ނަށް ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް ހުޅުިވގެްނާވ ފިހާރަތަކާއި ން ޢާންމުކޮށް މީހު

ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަާކއި ސައިހޮޓާތަކާއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 

ހިނގަމުންދާކަމަށް  ކުށެއްކަމަށް ނުވަތަ ތަނެއްަގއި ކުެށއް ހިނގައިފި 

އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު، 

 އެތަނަކީެވސް ޢާންމު ތަނެއްގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެްނވާނެ ތަނެކެވެ.
 

 1ޖަދުވަލު 

 ފުލުހުންގެ ހުވާ 
 

 
ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި،ށް ިއސްލާމްދީނައަހުރެން،.....)މީހާގެ ނަން(.......... "

ިއންސާނީ  ޤާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަާށއި، ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި،އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރު ލިބިދޭ  ،ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ރައްޔިތުންނާއި ރަްއޔިތުންެގ މުދާ  ދައުލަތާއި ށާއި، ދިވެހި ޤާއިމުުކރުމަ އަމާންކަންއަމަން ރަްއކާތެރިކުރުމަށާިއ، ތައްޙައްޤު

 ވާކުރަެމވެ."ގަންދީ ހުهللا މާތްޙިމާޔަތްކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް 
 

 

______________________ 
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